
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

                SỞ Y TẾ 
 

Số:           /SYT - TTr 
V/v: kết thúc theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra thực hiện Kết luận 

thanh tra. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

                                                      

                             Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc. 

 

Căn cứ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy 

định việc thực hiện kết luận thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra 

Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết 

luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 

Ngày 09/8/2022, Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 1034/QĐ-SYT 

ngày 13/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế đã Báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong công tác kiểm 

tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng 

phí tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc. 

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra tại Trung tâm 

Y tế huyện Cao Lộc cho thấy việc thực hiện kết luận thanh tra đã hoàn thành. 

Giám đốc Sở Y tế thông báo: Kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực 

hiện Kết luận thanh tra số 232/KL-SYT ngày 28/6/2022 của Giám đốc Sở Y tế tại 

Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc. 

Yêu cầu Đoàn thanh tra chuyển toàn bộ Hồ sơ cho Thanh tra Sở Y tế để 

tổng hợp, lưu trữ theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, ĐTT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 

 Nguyễn Thế Toàn 
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