
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

          Số:           /UBND-VP 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai 

các hoạt động về chăm sóc sức khỏe, 

phục hồi chức năng phát hiện sớm, can 

thiệp dị tật, khuyết tật, quản lý thai 

nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân 

liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa 

học/dioxin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2023-2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

            Bảo Lâm, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

                             Kính gửi:  Sở y tế tỉnh Cao Bằng. 

         Căn cứ Công văn số 629/SYT-NV ngày 23/02/2023 của Sở Y tế tỉnh Cao 

Bằng về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động về chăm sóc sức 

khỏe, phục hồi chức năng phát hiện sớm, can thiệp dị tật, khuyết tật, quản lý thai 

nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa 

học/dioxin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2030. 

Qua nghiên cứu dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động về chăm sóc 

sức khỏe, phục hồi chức năng phát hiện sớm, can thiệp dị tật, khuyết tật, quản lý 

thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa 

học/dioxin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2030. 

UBND huyện Bảo Lâm nhất trí nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai các 

hoạt động về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng phát hiện sớm, can thiệp dị 

tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân liên quan đến 

phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-

2030 và không có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND Huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 
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