
UBND TỈNH PHÚ YÊN            CỘNG HOÀ 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 các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Môi trường 
thế giới 05 tháng 6, Tháng hành 

động vì môi trường năm 2022 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 196/MT-YT ngày 13/5/2022 của Cục Quản lý môi 
trường y tế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022; Sở Y tế đề nghị các đơn 
vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện cho các khoa, phòng, bộ phận 
có liên quan về các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 

năm 2022 theo hướng dẫn tại Công văn số 2472/BTNMTTTTT ngày 11/5/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (qua 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) trước ngày 31/7/2022. 

2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết 

quả hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022, gửi về Cục Quản lý môi 
trường y tế và Sở Y tế trước ngày 10/8/2022. 

Nhận được Công văn, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

(Gửi kèm Công văn số 2472/BTNMTTTTT ngày 11/5/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và phụ lục mẫu báo cáo). 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 
- GĐ, PGĐ SYT (b/c); 
- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Huỳnh Lê Xuân Bích 
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