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V/v đảm bảo công tác y tế trong dịp  

nghỉ Lễ 30/4 - 01/5  

         
 

 

 
 

 
 

TP. Cao Lãnh, ngày    tháng 4 năm 2022 

  

Kính gửi:    

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 
    

Thực hiện Công văn số 1710/SYT-NVY ngày 29 tháng 4 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 

01/5. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tại 

các cơ sở y tế; không chủ quan, lơ là, nêu cao ý thức và trách nhiệm của cá nhân 

và tập thể trong chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. 

2. Bố trí phân công viên chức trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Lễ; 

đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y 

tế duy trì các hoạt động thường xuyên của các cơ sở y tế; chủ động nắm tình 

hình và xử lý những vấn đề phát sinh. 

3. Phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị có liên quan trên địa bàn 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống 

cháy nổ và các vấn đề liên quan khác. 

4. Báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh (nếu có) về 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh (Phòng Kế hoạch – Tài chính). 

Thông tin liên hệ với số điện thoại đường dây nóng Trung tâm Y tế thành 

phố Cao Lãnh: 0367159617 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội 

dung công văn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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