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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Thực hiện Công văn số 655/BYT-VPB1 ngày 14/02/2018 của Bộ Y tế về 
việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉTết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Với quyết tâm triển khai nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ từ những ngày đầu 
sau kỷ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc 
thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng 
đầu, chỉ đạo và triển khai từ những ngày đầu năm các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, 
tăng cường đôn đốc, kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh, tiếp tục đổi mới tư duy, 
phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể.  

Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống 
dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng vắc xin trong tiêm chủng mở 
rộng;tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch, lễ 
hội; đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc khỏe nhân dân; tích cực triển khai Đề án “Sức khỏe Việt Nam”.  

2. Tiếp tục quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập 
trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những 
công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết. Không tổ chức du xuân, liên hoan, 
chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ 
hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực hiện 
nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị không tham gia lễ hội nếu không được cấp có thẩm 
quyền phân công. 

3. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về an toàn 
giao thông; tăng cường phòng chống cháy, nổ; đảm bảo an ninh trật tự trong cơ 
quan, đơn vị.  

4. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo Sở Y tế về những vấn đề nổi 
cộm, đột xuất phát sinh xảy ra trongcơ quan, đơn vị.  

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởngđơn vị nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các Phó GĐ Sở;  
- Công đoàn Ngành;  
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