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                           Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 
 

Thời gian gần đây, Sở Y tế nhận được một số đơn phản ánh, kiến nghị của các 

Ngân hàng đề nghị xác minh thông tin cán bộ y tế, phối hợp đôn đốc cán bộ thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ theo như Hợp đồng đã ký kết (Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương tín Chi nhánh Lạng Sơn; Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam 

Thịnh Vượng (VPBank); Công ty Luật Hợp Danh Phương Đông…) ảnh hưởng 

đến uy tín, danh dự và hiệu quả công việc của một số cán bộ y tế. 

Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và 

ổn định trật tự trong ngành, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc:  

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, kịp thời 

phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, tập trung tuyên truyền các Bộ luật, Luật liên quan trực tiếp đến các lĩnh 

vực hoạt động của ngành, các quy định liên quan đến hình thức vay vốn, nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức, người lao động. 

Gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế xã hội. Xem xét, cân nhắc khi ký, đóng dấu xác nhận vào Hồ sơ thủ tục 

vay vốn của cán bộ, viên chức, người lao động (nếu có); đôn đốc, nhắc nhở cán bộ 

nghiêm túc tuân thủ theo các Hợp đồng đã thỏa thuận, ký kết.  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ 

quan thông tin đại chúng và các cơ quan, tổ chức có liên quan duy trì và nâng 

cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang PBGDPL; tăng thời lượng nội 

dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên phản ánh kết quả triển khai 

thi hành các Bộ luật, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật. 

Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật, định kỳ báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (T/h); 

- Lãnh đao Sở; 
- Các phòng thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT (LTH). 

GIÁM ĐỐC 

 

                            

     

Nguyễn Thế Toàn 
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