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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /SYT-NVY 

V/v Phối hợp tổ chức chương 

trình tư vấn sức khỏe tim mạch 

miễn phí . 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

- Trung tâm y tế và Phòng y tế các huyện: Phong Thổ, Sìn 

Hồ, Tam Đường, Nậm Nhùn; 

- Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Đại Việt; 

Hưởng ứng ngày Tim mạch thế giới ngày 29 tháng 9 năm 2019, Sở Y tế 

Lai Châu nhận được Văn bản số 210/DVC2020 ngày 02/10/2020 của Công ty 

TNHH Đầu tư và sản xuất Đại Việt về việc "tổ chức chương trình Tư vấn sức 

khỏe tim mạch miễn phí của nhãn hiệu Simply" trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực và đối chiếu với các quy định của pháp 

luật, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí cho phép Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Đại Việt tổ chức 

chương trình tư vấn sức khỏe tim mạch miễn phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo 

đề nghị của Công ty. 

- Đối tượng: Ưu tiên là nữ giới tuổi từ 20-65;  

- Số lượng dự kiến: 290 người/địa điểm/ngày 

- Thời gian: từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Sau ngày 31/12/ 

2020 Văn bản này hết hiệu lực. 

- Địa điểm tổ chức: 21 xã, phường thuộc các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, 

Tam Đường, Nậm Nhùn. Cụ thể: 

+ Huyện Phong Thổ gồm 05 xã, thị trấn: Mường So, Dào San, Khổng Lào, 

Lản Nhì Thàng và thị trấn Phong Thổ; 

+ Huyện Sìn Hồ gồm 05 xã, thị trấn: Nậm Tăm, Chăn Nưa, Pa Tần, Hồng 

Thu và thị trấn Sìn Hồ; 

+ Huyện Tam Đường gồm 06 xã, thị trấn: Bản Bo, Bình Lư, Bản Giang, Tả 

Lèng, Hồ Thầu và thị trấn Tam Đường; 

+ Huyện Nậm Nhùn gồm 05 xã, thị trấn: Nậm Hàng, Lê Lợi, Mường Mô, 

Hua Bum và thị trấn Nậm Nhùn.  

2. Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Đại Việt (sau đây gọi tắt là công ty) 

chủ động liên hệ với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện để xây dựng kế hoạch 

cụ thể, đề xuất sự hỗ trợ của cán bộ y tế có đủ điều kiện hành nghề để tổ chức 

thực hiện. Trước khi tổ chức ít nhất 03 ngày làm việc Công ty phải báo cáo bằng 
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văn bản về Sở Y tế, UBND huyện và phòng Y tế, UBND xã/thị trấn và Trung tâm 

Y tế huyện, thành phố. Trong báo cáo nêu cụ thể địa điểm, thời gian, nội dung tư 

vấn và danh sách cán bộ y tế tham gia thực hiện. 

Công ty phải nghiêm túc thực hiện đúng các cam kết về nội dung chương 

trình tư vấn sức khỏe tim mạch miễn phí như: đảm bảo thực hiện đúng Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh và các quy định của Nhà nước. Đây là hoạt động truyền 

thông nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ sức khỏe cộng đồng không được phép 

lồng ghép các hoạt động mang tính quảng cáo, kinh doanh sản phẩm và không 

được thu tiền của người dân dưới mọi hình thức, không bán thuốc hoặc sản phẩm 

của công ty cho người dân dưới mọi hình thức. 

Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động trên địa bàn các 

huyện trong thời gian cho phép. Báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Y tế, phòng 

Y tế và Trung tâm y tế chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: 

- Phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Đại Việt xây dựng Kế 

hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường tham gia 

tổ chức chương trình tại địa phương. 

- Chỉ đạo, cử cán bộ y tế có đủ điều kiện hành nghề tham gia phối hợp thực 

hiện chương trình của Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Đại Việt. 

4. Giao Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp các phòng chức năng Sở Y tế, 

Phòng Y tế, Trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát các 

hoạt động của chương trình theo nội dung đăng ký. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về phòng Nghiệp 

vụ Y, Sở Y tế (điện thoại 02313 876 704) để giải quyết ./. 
 

Nơi nhận:                        KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, 

Sìn Hồ và Nậm Nhùn (p/h);                                 

- Lãnh đạo Sở Y tế (b/c); 

- Các phòng chức năng Sở Y tế;  

- Trang TTĐT Sở Y tế;                                           

- Lưu VT, NVY. 

        

                Bùi Tiến Thanh 
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