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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1137/SYT-VP

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phát hành thư mời, lịch công
tác, tài liệu các cuộc họp, hội nghị
trên Trang TTĐT Sở Y tế

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế;
- Bệnh viện Quân Dân y;
- Các bệnh viện tư nhân trên địa bàn Tỉnh ;
Để kịp thời cung cấp thông tin về các cuộc họp, hội nghị, lịch công tác
hàng tuần của Ban Giám đốc Sở. Thời gian qua, Sở Y tế đã cho đăng tải toàn bộ
lịch công tác của Sở tại địa chỉ (link: http://lichhop.dongthap.gov.vn/syt) và các
văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Y tế tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành (link:
https://apps.dongthap.gov.vn/vanban/index.jsp?idDonVi=syt) trên Trang Thông
tin điện tử Sở.
Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành
chính hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Sở Y tế đề nghị Thủ
trưởng các đơn vị phân công viên chức hàng ngày truy cập thường xuyên vào
Trang Thông tin điện tử Sở (mục Văn bản chỉ đạo điều hành và lịch công tác) để
cập nhật lịch làm việc Sở Y tế, các văn bản chỉ đạo điều hành của Sở. Đồng thời,
tải thư mời, tài liệu để trình lãnh đạo đơn vị biết và mang theo tại các cuộc họp,
hội nghị của Sở.
Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019, Sở Y tế sẽ không phát hành thư mời và
tài liệu các cuộc họp bằng văn bản giấy.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản
ảnh về Văn phòng Sở Y tế để được hướng dẫn hoặc trình Giám đốc Sở xem xét,
quyết định.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt theo tinh thần công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở (b/c);
- Các phòng thuộc Sở (biết, thực hiện);
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT.
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