
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-VP       -Vũng T u, ng y      tháng 10 năm 2020 

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu pháp luật về y tế”  

năm 2020 

 

 Kính gửi: 
 

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 

-  Các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. 
 

Sở Y tế nhận được Văn bản số 5607/BYT-PC ngày 15/10/2020 của Bộ Y 

tế về việc triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế” 

năm 2020, Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ 

của Sở quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên khích lệ toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đăng tải thông tin về cuộc thi và đường 

link về cuộc thi vào Bản tin sức khỏe của Ngành. 

3. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế (Bộ phận CNTT) thực hiện đăng tải đường 

link về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của Ngành.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn nghiệp 

vụ thuộc Sở phối hợp tham gia cuộc thi./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc SYT (để biết); 

- Bộ phận CNTT (t/hiện) 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 
 

 
 Phạm Minh An 
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