
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-TCCB 

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện nhiệm vụ, tăng cường 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính nhà nước  

Bình Định, ngày         tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2022; Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục 

tăng cường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tại cơ quan, đơn vị, tập trung một số nội dung sau:  

1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của các cấp về đẩy mạnh 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính nhà nước; quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, đổi mới phong 

cách thái độ, phục vụ,… gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức của công 

chức, viên chức và người lao động tại đơn vị. 

2. Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, 

kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành, của đơn vị năm 2022, đặc biệt là trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

3. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ được giao; trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ 

của công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị; chỉ đạo công chức, viên chức, 

người lao động thuộc đơn vị thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chú trọng việc chấp hành giờ 

giấc làm việc, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc trong giờ hành chính; 

không hút thuốc lá trong phòng làm việc; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, 

đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; 

nghiêm cấm công chức, viên chức lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để gây sách 

nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc của người bệnh, người 

dân. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm liên đới trước Sở Y tế nếu để công 

chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý chấp hành không nghiêm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người 

bệnh, người dân. 
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4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc xử lý nghiêm công 

chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, 

quy định của đơn vị. 

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

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, VP, T.tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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