
 

Kính gửi:   

  - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 

 - Các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn. 

 - UBND các xã thuộc huyện. 

 

 Thực hiện Công văn 1371/UBND-KGVX, ngày 10/5/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về  việc triển khai Quyết định số 545/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc 

sức khỏe Nhân dân đến năm 2030( có Quyết định gửi kèm theo); UBND huyện 

có ý kiến như sau: 

1. UBND các xã và các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện; 

Tổ chức nghiên cứu nội dung Quyết định nêu trên và các văn bản liên quan của 

cấp có thẩm quyền để áp dụng, triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành có 

trách nhiệm nghiên cứu nội dung Quyết định nêu trên và các văn bản liên quan 

của sở, ban ngành tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện 

trên địa bàn huyện; đồng thời chủ trì phối hợp với ban Chỉ huy Quân sự huyện, 

các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn và các phòng, ban, ngành, các cơ 

quan đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các 

nội dung thuộc thẩm quyền. 

  Nhận được công văn này, Đề nghị Trung tâm Y tế huyện, các tổ chức 

chính trị xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các Đồn Biên phòng 

đóng quân trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện triển khai 

thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TTYT. 
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Điện Biên, ngày  17  tháng 5 năm 2022 
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