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Điện Biên, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế 

 

 Thực hiện văn bản số 1491/UBND-NC ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 20/5/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng 

pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết 

tranh chấp đầu tư quốc tế (sau đây gọi tắt là Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 

20/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo 

quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị thực hiện: 

- Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền 

quy định tại Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 20/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ. 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 trang thông tin điện tử của Chính phủ (www.Chính phủ.vn/) 

Nhận được văn bản này yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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