
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /CTr-SYT 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 12  năm 2020 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Làm việc của Sở Y tế năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-SYT ngày 10/3/2020 của Sở Y tế về việc 

ban hành Quy chế làm việc của Sở Y tế; 

 Căn cứ kết luận tại cuộc họp Lãnh đạo Sở Y tế mở rộng ngày 25/12/2020. 

 Sở Y tế xây dựng chương tình làm việc năm 2021 như sau:  

1. Chương trình làm việc năm 2021 

(Có chương trình kèm theo) 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trưởng các phòng chuyên môn Sở Y tế căn cứ chương trình làm việc 

của Sở Y tế năm 2021, xây dựng chương trình làm việc của phòng gửi lãnh đạo 

Sở Y tế trước ngày 10/01/2021, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian và chịu trách nhiệm trước lãnh 

đạo Sở Y tế về các nội dung đã được giao. 

- Giao cho Chánh Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc 

thực hiện chương trình làm việc, theo dõi, tổng hợp phòng chuyên môn không 

thực hiện đúng chương trình làm việc báo cáo Giám đốc Sở Y tế. 

Trong triển khai, Sở Y tế sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình làm việc 

cho phù hợp với chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tế./. 

. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn ngành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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