
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
____________ 

Số:             /UBND-TH 

V/v tìm người đi, đến từ Bệnh viện 

Y, Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________________________ 

Đông Hòa, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

 

   Kính gửi:  

         - Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thị xã; 

         - Các cơ quan tỉnh, Trung ương trên địa bàn thị xã; 

         - Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã; 

         - Các Trường THPT trên địa bàn thị xã; 

         - UBND các xã, phường. 

 

UBND thị xã tiếp nhận Thông báo số 68/TB-SYT ngày 16/6/2021 của Sở Y 

tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người đi, đến từ Bệnh viện Y, Dược Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Văn Hồng có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

 Giao các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường biết, triển khai thực hiện 

Thông báo này trên địa bàn thị xã. 

 (Đính kèm Thông báo số 68/TB-SYT ngày 16/6/2021 của Sở Y tế) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Các ban, ngành thuộc Thị ủy; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- Lưu: VT, Minh. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Toàn 
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