
 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /CV-SYT 
V/v tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt Chỉ thị số 43/CT-

TTG ngày 11/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Điện Biên, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

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

 

Thực hiện công văn số 4794/UBND-NC ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTG ngày 11/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. 

Để nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hình mới. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện: 

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 43/CT-TTG ngày 

11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. 

Tuyên truyền đến các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị.   

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến phải được tiến hành rộng rãi dân chủ, 

công khai, khoa học, chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với đơn vị. 

Tài liệu để tuyên truyền, phổ biến đề nghị các cơ quan, đơn vị khai thác 

trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. 

Nhận được văn bản, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Cơ quan văn phòng Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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