UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ Y TẾ
Số: 772

/SYT-TTra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 04 năm 2018

V/v tăng cường kiểm tra việc thực hiện
chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh.

Kính gửi: Phòng Y tế huyện/thành phố.
Thực hiện văn bản số 228/TTrB-P2 ngày 30/3/2018 của Thanh tra Bộ Y
tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chăm sóc sức khỏe bà
mẹ, trẻ sơ sinh;
Nhằm bảo vệ sức khỏe, tránh những tai biến nghiêm trọng đối với bà
mẹ, trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Sở Y tế yêu cầu Phòng Y tế
huyện/thành phố:
- Tham mưu UBND huyện/thành phố nghiêm cấm việc tuyên truyền
những nội dung sanh đẻ phản khoa học;
- Phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các tập thể, cá
nhân trên địa bàn thực hiện tuyên truyền những nội dung chăm sóc thai sản, sinh
đẻ, chăm sóc sơ sinh phản khoa học;
- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Thanh tra Sở).
Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện. Trong quá trình thực hiện có
khó khăn, vướng mắc báo cáo Thanh tra Sở Y tế để được hướng dẫn./.
(Đính kèm: văn bản số 228/TTrB-P2 ngày 30/3/2018 của Thanh tra Bộ Y tế).
Nơi nhận:
- Như trên(thực hiện);
- UBND huyện/TP;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các PGĐ Sở
- Phòng Nghiệp vụ Y,
Thanh tra SYT (th/h);
- Đăng Website SYT;
- Lưu: VT.
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