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QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về 

Cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính  

năm 2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh. 

  Điều 2.  Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm 

tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính của Ngành; 

  - Các Phòng chức năng Sở căn cứ vào Kế hoạch này triển khai thực hiện 

và hàng quý báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 05 (của tháng cuối 

quý) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này ban hành Kế hoạch cải 

cách hành chính của đơn vị (nộp về Sở Y tế trước ngày 25/01/2021) và tổ chức 

thực hiện;  

  - Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh phối hợp với Văn phòng Sở, các 

Phòng liên quan và các đơn vị trực thuộc Sở có kế hoạch tuyên truyền công tác 

Cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế và các phương tiện 

thông tin đại chúng khác. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng chức năng Sở, Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                    Q. GIÁM ĐỐC  
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; (để b/c) 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

      Nguyễn Tuấn 
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