
 
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

Số:            /SYT-NVY                                 Phú Yên, ngày       tháng      năm 2022 
V/v triển khai thực hiện Quyết định  
số 1202/QĐ-BYT ngày 16/5/2022  

của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn  
chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh  
sán dây 
   
                                            

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 
 

 

 

 Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 

1172/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh 
sán dây; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (sau đây gọi tắt là Quyết 

định số 1202/QĐ-BYT). 

 Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế nghiên cứu và triển khai thực 
hiện Quyết định số 1201/QĐ-BYT (gửi đính kèm) đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo 

quy định.   

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;                             
- Bộ Y tế (b/c); 
- BV Công an tỉnh PY (để biết); 
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY (Ng). 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

Nguyễn Thanh Tỉnh 
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