
 

 

 UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /SYT-TTr 

V/v triển khai thi hành Nghị định  

số 124/NĐ-CP ngày 19/10/2020  

của Chính phủ 

Lai Châu, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

   

Thực hiện Công văn số 958/TTr-NV4 ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 

Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc triển khai thi hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

Để kịp triển khai thi hành nội dung Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế thực hiện nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Khiếu nại (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 

75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khiếu nại) đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

(Có Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ gửi kèm) 

 2. Tổ chức thi hành pháp luật về khiếu nại theo chức năng, nhiệm vụ quy 

định tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

 3. Giao Thanh tra sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành 

Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ tại các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế. 

 Nhận được Công văn này đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đaọ Sở Y tế; 

- Các phòng CN Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTrS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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