
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-TCCB 

V/v báo cáo sơ kết thực hiện 

Quy chế dân chủ và công tác 

Dân vận chính quyền 6 tháng 

đầu năm 2020  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Lai Châu, ngày       tháng  5  năm 2020 

 

    Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

  

 Thực hiện Công văn số 643/SNV-XDCQ, ngày 13/5/2020 của Sở Nội vụ về việc 

báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ; công tác Dân vận chính quyền 6 

tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị trực thuộc báo cáo một số nội dung sau: 

 1. Báo cáo kết quả thực hiện Qy chế dân chủ 6 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 

của Chính Phủ (theo đề cương đính kèm). 

2. Báo cáo sơ kết thực hiện công tác Dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (theo đề cương đính kèm). 

  Báo cáo gửi về Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 23/5/2020. 

Ngoài hình thức gửi theo đường công văn, đề nghị các đơn vị gửi file điện tử về địa chỉ 

Gmail: xuangiangsr@gmail.com. 

 Nhận được văn bản này, Sở Y tế yêu cầu đơn vị trong Ngành Y tế khẩn trương 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
    - Như trên; 

    - Lưu:, VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn văn Đối   
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