
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /SYT-VP 
V/v triển khai Quyết định số 

251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của 

Bộ Nội vụ 

Đồng Tháp, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

 

                           Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; 

- Bệnh viện Quân Dân Y. 

 

Thực hiện Công văn số 16/UBND-KSTTHC ngày 04/4/2022 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, 

tuyên truyền CCHC năm 2022 của Bộ Nội vụ. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về việc thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của Tỉnh, của ngành Y tế. 

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ có liên quan 

tại Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành 

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 

1600/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phê duyệt Đề 

án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng 

Tháp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030”; đồng thời, thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đã được xác định cụ thể tại Kế 

hoạch số 367/KH-UBND ngày 25/12/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về cải 

cách hành chính năm 2022 của Tỉnh, Kế hoạch số 02/KH-SYT ngày 11/01/2022 

của Sở Y tế về Cải cách hành chính của ngành Y tế năm 2022. 

Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- BGĐ Sở (b/c);                                                                                          

- Website Sở; 

- Lưu. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lâm Thị Ngọc Kim 
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