
UBND TỈNH NAM ĐỊNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

SỞ Y TẾ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            / SYT-TTra                        Nam Định, ngày       tháng 12  năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

    26/CT-TTg ngày 15/11/2019  

      của Thủ tướng Chính phủ 

 

Kính gửi:   Các đơn vị trong ngành Y tế. 
 

Thực hiện Công văn số 880/UBND-VP8 ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 

của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế quán 

triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01//7/2016 của Chính phủ quy 

định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối 

với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo và các quy định có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. 

- Chấp hành nghiêm trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, 

giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định 

hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện theo đúng quy định.  

- Nâng cao chất lượng, bảo đảm việc ban hành quyết định hành chính, thực 

hiện hành vi hành chính đúng quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu đặc biệt trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

giải quyết dứt điểm những vướng mắc của công dân, tổ chức đối với quyết định 

hành chính, hành vi hành chính.  

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành 

chính và thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền quản lý; xem xét và xử lý 

nghiêm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm 

nghĩa vụ thi hành án hành chính theo đúng quy định. 

 Sở Y tế Nam Định yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện./.                                                                   

 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên; 

- Các phòng chức năng; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, TTra. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 
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