
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 
 

Số:             /UBND-YT 

V/v triển khai Quyết định số 1300/QĐ-

BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Yên Mô, ngày       tháng     năm 2023 

                            

                   

                        Kính gửi:       
                                             - Trung tâm Y tế huyện; 

                                             - UBND các xã, thị trấn. 
      

 

Căn cứ Công văn số 426/SYT-KHTC ngày 13/3/2023 của Sở Y tế tỉnh 

Ninh Bình về việc triển khai Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của 

Bộ Y tế, UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn 

triển khai một số nhiệm vụ sau: 

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiên cứu và chủ động triển khai thực 

hiện các nội dung theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ 

Y tế theo đúng quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá, đề xuất phân vùng các 

xã, thị trấn trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, gửi về UBND huyện để tổng hợp 

báo cáo Sở Y tế làm cơ sở phân vùng lại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phù 

hợp với tình hình thực tế (tổng hợp đề xuất phân vùng theo Phụ lục gửi kèm).  

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện nội dung Công văn này và gửi đề xuất 

phân vùng về UBND huyện (qua Phòng Y tế) trước ngày 22/3/2023 qua Hệ 

thống quản lý văn bản điều hành và email: phongyteyenmo2@gmail.com (bản 

soạn thảo) để tổng hợp. 

 (Gửi kèm theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế)./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

         ĐT_YT (23) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                               
 

 

 
 

 

 

An Đôn Nghĩa 

mailto:phongyteyenmo2@gmail.com
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PHỤ LỤC 

Rà soát, đề xuất phân vùng các xã, thị trấn trên địa bàn 

 

 

TT 
Tên xã, phường, 

thị trấn 
Huyện 

Đề xuất phân 

vùng (1, 2, 3) 

Thuyết minh cơ sở 

đề xuất phân vùng 

1 Xã A    

2 Thị trấn B    
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