
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 thông báo lịch khảo sát về tổ  

chức bộ máy để triển khai thực hiện  

Nghị định số 107 của Chính phủ và  

kiểm tra HSSK công dân 
 

 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 

 

  Thực hiện Công văn số 1068/SNV-TCCCVC ngày 19/10/2020 của Sở Nội 

vụ về việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 

và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. 

 Để chuẩn bị xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế theo 

tinh thần Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 

2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Y tế sẽ tổ chức Đoàn công 

tác với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

 1. Thành phần:  

 - Lãnh đạo Sở Y tế; 

 - Đại diện Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Y tế; 

 - Tổ tư vấn CNTT của Sở Y tế. 

  2. Thời gian: Từ ngày 06 - 10/11/2020 (Chi tiết như Phụ lục đính kèm). 

 3. Địa điểm: Tại các đơn vị được khảo sát, kiểm tra. 

 4. Nội dung: Khảo sát nhanh về thực trạng tổ chức bộ máy, nhân lực, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Riêng tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 

thành phố sẽ kết hợp kiểm tra, giám sát thực tế việc triển khai Lập hồ sơ, khám 

quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và ứng dụng 

công nghệ thông tin tại đơn vị. 

  Yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 (Thông tin chi tiết xin liên hệ BS Phạm Kỳ Ngân – Chánh Văn phòng; 
SĐT: 0914030107) 

 
Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TCCB (để t/h); 

- Lưu: VT, VP (Ng). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh Hữu 

 

 



Phụ lục: LỊCH KHẢO SÁT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ KIỂM TRA HỒ 

SƠ SỨC KHỎE CÔNG DÂN TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-VP ngày      /     /2020 của Sở Y tế) 

 

 

TT Đơn vị 
Thời gian (*) 

Buổi sáng Buổi chiều 

1 Bệnh viện Sản Nhi Ngày 06/11/2020  

2 TTYT huyện Sơn Hòa  Ngày 06/11/2020 

3 TTYT huyện Sông Hinh  Ngày 06/11/2020 

4 TTYT huyện Đồng Xuân Ngày 07/11/2020  

5 TTYT thị xã Sông Cầu  Ngày 07/11/2020 

6 TTYT thị xã Đông Hòa Ngày 08/11/2020  

7 TTYT TP Tuy Hòa  Ngày 08/11/2020 

8 TTYT huyện Tuy An  Ngày 09/11/2020 

9 TTYT huyện Phú Hòa Ngày 10/11/2020  

10 TTYT huyện Tây Hòa  Ngày 10/11/2020 

 

(*) Trong trường hợp có thay đổi về thời gian Sở Y tế sẽ thông báo cho đơn vị. 

Riêng các đơn vị tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa chuẩn bị báo cáo, 

lịch làm việc cụ thể sẽ thông báo sau. 
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