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TỜ TRÌNH 

Về việc Đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

cảnh giác nguy cơ bùng phát dịch trong dịp Lễ, Tết Nhâm Dần (năm 2022). 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 372-TB/TU ngày 15/12/2021 của 

Thường trực Tỉnh ủy và Thông báo kết luận số 374-TB/TU ngày 17/12/2021 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

Sở Y tế dự thảo Công văn Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện thực 

hiện các biện pháp cảnh giác nguy cơ bùng phát dịch trong dịp Lễ, Tết Nhâm 

Dần (năm 2022) trên địa bàn tỉnh.  

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở Y tế gửi các sở, 

ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để lấy ý kiến. Tính đến 

17 giờ ngày 21/12/2021, Sở Y tế nhận được văn bản góp ý của các Sở: Tư pháp; 

Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Sở Y tế tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh văn bản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, bành hành. 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

(Đính kèm văn bản dự thảo và văn bản góp ý của các sở, ngành) 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHNVTC.  
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