
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /SYT-TTra 

V/v triển khai kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra năm 2021  

của Sở Nội vụ 

     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  12   năm 2020 

   

                                              Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc; 

          - Văn phòng Sở. 

  

Ngày 09/12/2020, Sở Nội vụ có Quyết định số 475/QĐ - SNV ngày 

09/12/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; Theo đó các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế là đối tượng kiểm tra. Để chuẩn bị 

tiếp đoàn kiểm tra, Sở Y tế triển khai cho các đơn vị một số nội dung sau: 

1.Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số lượng 

người làm việc. 

- Thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển kỳ tuyển 

dụng viên chức tại đơn vị. 

2. Thời gian kiểm tra: Quý IV năm 2021. 

 Đề nghị các Đơn vị, Văn phòng Sở rà soát các nội dung trên. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phối hợp với Thanh tra Sở 

để được hướng dẫn. /. 

Nơi nhận:                                                GIÁM ĐỐC 
- Như trên (thực hiện);                                                

- Các PGĐ SYT; 

- Các Phòng chức năng Sở; 

- Lưu: VT.  

 

 

                                                                                                         Phạm Minh An 
 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-12-25T14:31:40+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Phạm Minh An<anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-12-25T17:20:59+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-12-25T17:21:05+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-12-25T17:21:14+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




