
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:                

V/v triển khai thực hiện các nội 

dung trong Kế hoạch triển khai 

thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa 

tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri, 

Campuchia giai đoạn 2022-2025 

       Đắk Nông, ngày       tháng 03 năm 2023 

Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện: Tuy Đức, Đắk Song,  

   Đắk Mil, Cư Jút.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh 

Mondulkiri, Camphuchia giai đoạn 2022-2025 (có sao gửi kèm).  

Căn cứ Công văn số 344/BCH-HC ngày 21/02/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị hỗ trợ thuốc khám, chữa bệnh cho nhân dân 

Campuchia (gửi kèm).  

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Giao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông triển 

khai tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho cán bộ và các hộ dân nghèo thuộc 

tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Trong đó, lồng ghép công tác khám, chữa bệnh với tổ 

chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong việc khám, chữa bệnh giữa đội ngũ cán bộ 

y tế của tỉnh với cán bộ y tế tỉnh Mondulkiri nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chia sẽ kinh nghiệm 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh giữa cán bộ y tế tỉnh Đắk Nông và cán bộ y 

tế tỉnh Mondulkiri. Hoàn thành trong tháng 3/2023, để đảm bảo thời gian phối hợp 

với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (dự kiến tổ chức vào tuần 01 tháng 4 năm 2023).  

- Nguồn kinh phí: xây dựng kế hoạch, dự toán, dự trù mua thuốc, VTYT, hóa 

chất, công tác phí…. trình UBND tỉnh để Sở Tài chính bố trí như các đợt khám trước. 

- Tiếp tục nhận, hỗ trợ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, nhân 

dân tỉnh Mondulkiri tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức triển khai nội dung:  
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- Thực hiện thông tin kịp thời với tỉnh bạn về các dịch bệnh lây lan, nguy hiểm 

ở người và phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp 

thường xuyên trong việc kiểm dịch y tế đối với người và nguồn thực phẩm qua lại 

biên giới. 

- Tham gia, phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh 

nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh giữa cán bộ y tế tỉnh Đắk Nông và 

cán bộ y tế tỉnh Mondulkiri. 

3. Trung tâm Y tế các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút tiếp tục 

nhận, hỗ trợ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, nhân dân tỉnh 

Mondulkiri. 

Nhận được Công văn, các đơn vị triển khai thực hiện. Sở Y tế kính gửi Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh biết, phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh trong việc tổ chức khám, 

chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Mondulkiri đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Ban Giám đốc (chỉ đạo); 

- Phòng KHTC, TCCB (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVYD (Thi). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hào 
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