
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 

 
 

 
 

Số:        /TTYT 
V/v phục vụ Lễ giao nhận quân năm 2022 

 

         

 
 

 
 

 
 

TP. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi  

- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ; 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

- Khoa An toàn thực phẩm; 

- Khoa Dược – Vật tư y tế; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 21 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân thành phố Cao Lãnh, Kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 

2022. 

Nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho Lễ giao nhận quân năm 2022. Trung tâm 

Y tế thành phố Cao Lãnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện một 

số nội dung, như sau: 

- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ phối hợp Khoa Dược – Vật tư y tế dự trù 

khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tay nhanh và que test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV- 2 để phục vụ cho lễ giao nhận quân năm 2022. 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS phối hợp với Trạm Y tế xã, 

phường hướng dẫn công tác phòng, chống COVID-19 tại các điểm tập trung 

công dân nhập ngũ trên địa bàn Thành phố. 

- Khoa An toàn thực phẩm phối hợp với Trạm Y tế xã, phường kiểm tra 

các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống tại các điểm giao nhận quân trên địa bàn 

thành phố trước và trong thời gian giao nhận quân. 

- Trạm Y tế xã, phường tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, 

phường chuẩn bị khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tay nhanh, hướng dẫn các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời liên hệ Khoa Dược – Vật tư 

y tế nhận que test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tiến hành test nhanh 

cho công nhân nhập ngũ (hai lần cách nhau 48 giờ và hoàn thành cấp giấy xác 

kết quả xét nghiệm âm tính cho mỗi công dân nhập ngũ chậm nhất là ngày 

15/02/2022). Phân công nhân viên y tế theo dõi sức khỏe công dân nhập ngũ 

trong thời gian tập trung tại địa phương đến khi hoàn tất Lễ giao nhận quân sáng 

ngày 16/02/2022. 

KHẨN 



Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện 

theo đúng nội dung của công văn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- VP.UBND TPCL (b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- UBND xã, phường (phối hợp); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 

 


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-02-10T19:13:34+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trần Anh Khương<takhuong.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-11T07:59:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-11T07:59:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




