
 

 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /SYT-TTr 
V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 

01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 

của Thanh tra Chính phủ. 

    Lai Châu, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

                                Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế. 

 

 Thực hiện Công văn số 278/TTr-NV4 ngày 20/4/2021 của Thanh tra tỉnh Lai 

Châu về việc triển khai Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh 

tra Chính phủ. 

Để kịp thời triển khai phổ biến, quán triệt và thực hiện Thông tư số 

01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng 

xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm 

công tác tiếp công dân (hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021). Giám đốc Sở Y tế có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt bằng các hình thức phù hợp đến toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động về nội dung Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh 

tra Chính phủ (được gửi kèm công văn này, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Y tế http://soyte.laichau.gov.vn/) 

- Giao cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 

của Thanh tra Chính phủ đối với công chức thanh tra, các công chức, viên chức khi 

thi hành nhiệm vụ, công vụ (thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp 

công dân...). 

 - Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề báo cáo về Sở Y 

tế (qua Thanh tra) tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. 
  

 Nhận được Văn bản này, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Công đoàn Ngành Y tế (để p/h); 

- Các phòng chức năng Sở Y tế (t/h); 

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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