
  

UBND TỈNH QUẢNG NINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ Y TẾ                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 5975/SYT-NVD            Quảng Ninh, ngày  17 tháng 11 năm 2022                                                              
 V/v hưởng ứng Tuần lễ truyền  

thông phòng, chống kháng thuốc 

 

                  

Kính gửi:

  

 

-Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí; 

-Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

-Trung tâm Y tế than khu vực Mạo Khê; 

-Các đơn vị Y, Dược trên địa bàn tỉnh. 

 

 

 Căn cứ Công văn số 6615/BYT-KCB ngày 16/11/2022 của Bộ Y tế về việc 

hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022 (có văn bản kèm 

theo). Theo đó, Bộ Y tế đã hướng dẫn 05 hình thức hưởng ứng Tuần lễ truyền thông 

phòng, chống kháng thuốc do Tổ chức Y tế thế giới phát động từ ngày 18/11/2022 đến 

ngày 24/11/2022 với chủ đề của năm 2022 là “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”. 

Đề hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc nêu trên, đồng 

thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ y tế và người dân về phòng, chống 

kháng thuốc, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị, địa 

phương để lựa chọn hình thức hưởng ứng theo hướng dẫn tại Công văn số 6615/BYT-

KCB đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

 Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Đ/c GĐ Sở (để b/cáo); 

-Các PGĐ Sở (để c/đạo); 

-Phòng: NVY, Ttra, KH-TC; 

-Cổng TTĐT Sở Y tế; 

 -Lưu: VT, NVD. 

 

 

               KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Mạnh 
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