
 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

Số:            /SYT-VP                                 Phú Yên, ngày        tháng       năm 2020 
V/v đề nghị phổ biến, đăng tải, góp ý 

dự thảo các Văn kiện  trình Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
   

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 
 

 

 

 Thực hiện Công văn số 17-CV/BTGTU ngày 27/10/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Phú Yên về việc công bố, thảo luận. Lấy ý kiến của Nhân dân vào 

dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế, các phòng chuyên môn thuộc 

Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức phổ biến rộng rãi toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn thể cơ quan, đơn vị để cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, góp ý. 

 2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh, tật tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo các 

văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lên trang thông 

tin điện tử của ngành y tế để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong toàn ngành.  

 3. Các đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đơn vị mình, gửi về Sở Y tế (qua Văn phòng) trước ngày 

12/11/2020 để tổng hợp, trình Lãnh đạo Sở xem xét trước khi gửi về Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Phú Yên. 

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./. 

(Lưu ý: Ngoài trang thông tin điện tử của Sở Y tế, các đơn vị có thể vào 

Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tại địa chỉ: 

tuyengiao.phuyen.gov.vn để tải dự thảo các văn kiện) 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;                             

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban TG TU (báo cáo); 

- Đảng ủy, Công đoàn ngành Y tế (để góp ý) 

- Lãnh đạo Sở Y tế (để chỉ đạo); 

- Các phòng thuộc Sở (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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