
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
____________ 

Số:             /UBND-VP 

V/v hưởng ứng Ngày An toàn 
người bệnh Thế giới 17/9/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Đông Hòa, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

    Kính gửi:  
          - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Y tế; 
- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 4632/UBND-KGVX ngày 10/9/2022 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới 17/9/2022; 
UBND thị xã yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, phường phối hợp tổ chức 
chiếu đèn màu cam tại các di tích văn hóa, các khu vực công cộng và các đài phun 

nước để hưởng ứng cuộc vận động của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhân dịp 
Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022 trong tuần từ ngày 12/9/2022 đến 
ngày 18/9/2022. 

2. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và 
UBND các xã, phường tổ chức đồng loạt các hoạt động, phong trào nhân dịp Ngày 

An toàn người bệnh Thế giới năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 
số 4772/BYT-KCB ngày 05/9/2022 (đính kèm), phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương, đơn vị. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường phối hợp 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 
- Lưu: VT, Minh. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hồng 
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