
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_______ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

Số:            /SYT-NVYD Kon Tum, ngày       tháng 9 năm 2022 

V/v phối hợp với Đoàn công tác 

của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 

 

 

     Kính gửi: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum. 

 

 Căn cứ Công văn số 336/BTV-TGGĐXHKT ngày 12 tháng 9 năm 2022 

của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum về việc phối hợp tạo 

điều kiện cho hoạt động khám bệnh của Đoàn công tác Bệnh viện phụ sản Hà 

Nội tại tỉnh Kon Tum, Sở Y tế đề nghị các đơn vị: 

 1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, TTYT huyện Tu Mơ Rông phối hợp với Đoàn 

công tác Bệnh viện phụ sản Hà Nội tại tỉnh Kon Tum tổ chức khám bệnh phụ 

khoa, sàng lọc ung thư cổ tử cung và khám thận, tiết niệu cho nam - nữ lãnh đạo, 

thời gian cụ thể: 

 - Từ 08 giờ đến 11 giờ, ngày 25/9/2022 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

 - Từ 08 giờ đến 11 giờ, ngày 26/9/2022 tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông. 

 Các đơn vị bố trí khu vực khám bệnh, hỗ trợ một số trang thiết bị, dụng cụ 

cần thiết và phân công nhân viên y tế hỗ trợ Đoàn khám bệnh theo thời gian, địa 

điểm nêu trên. 

 2. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum: Phân công cán bộ đầu 

mối, chủ động liên hệ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Ths.Bs Lê Hữu Lợi: Phó 

Giám đốc, điện thoại: 0914102396) và Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông (Lê 

Văn Công, điện thoại: 0937522789) để thảo luận, trao đổi, thống nhất các nội 

dung về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, nhân lực cần thiết để 

phục vụ cho đợt khám bệnh.  

 Sở Y tế báo để các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Ái 
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