
BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /BYT-MT 
V/v góp ý dự thảo lần 8 Đề án 

“Chiến lược tổng thể về phòng, 

chống dịch COVID-19” 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  .............................................................................  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các Thành viên Chính phủ, Thành viên Ban 

chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, thành viên Tổ công tác đặc biệt 

của Thủ tướng, Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố, chuyên gia và tổ chức quốc tế, Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo lần 8 Quyết định 

ban hành Chiến lược tổng thể về Phòng, chống dịch COVID-19 và Đề án “Chiến 

lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19”. 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Chiến lược tổng thể về 

Phòng, chống dịch COVID-19 và Đề án Chiến lược tổng thể, Bộ Y tế kính gửi các 

đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, thành 

viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học dự 

thảo lần 8 Quyết định và Đề án Chiến lược để cho ý kiến góp ý. 

Văn bản góp ý kính đề nghị gửi về Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban 

chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) trước 14h00' ngày 25/11/2021. 

Thông tin liên hệ: Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế), điện thoại: 0243 

2272850; Email: phonghoachat.cucqlmtyt@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Đ/c Phó Thủ tướng (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ, Vụ KGVX; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế (để góp ý kiến); 

- Lưu: VT, MT. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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