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V/v triển khai Cuộc thi trực
tuyến “Nâng cao nhận thức
phòng tránh tai nạn bom mìn,
vật nổ do chiến tranh để lại”

Hoà Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Thực hiện Công văn số 584/UBND-NVK ngày 20/4/2022 của UBND
tỉnh về triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn
bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển khai tổ
chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong cơ
quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa cuộc thi. Vận động 100% cán bộ, nhân viên tham
gia, trong đó quy định số lượng bắt buộc tham gia thi, cụ thể là: Mỗi cơ quan,
đơn vị có ít nhất 20 đồng chí tham gia.
2. Thể lệ, hình thức cuộc thi, bộ câu hỏi và đáp án được đăng trên
Trang thông tin điện tử VNMAC tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/. và văn bản
Word (gửi kèm công văn này).
3. Thời gian dự thi: Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 04/5/2022. Tổng kết và
trao giải cuộc thi dự kiến tuần 4 tháng 5 năm 2022.
4. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo khoa truyền thông giáo dục
sức khỏe tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn
bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” trên các kênh thông tin của ngành.
5. Giao Phòng Tổ chức hành chính Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn tổ chức thực
hiện; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo theo quy định.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tham
gia cuộc thi đạt kết quả tốt. Tổng hợp kết quả báo cáo Sở Y tế (Phòng
TCHC) trước 15h00 ngày 03/5/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.
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