
 
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /SYT - HCQT 
V/v phổ biến VBQPPL  

tháng 10  năm 2020 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày       tháng 11 năm 2020 

 
 

 
 

                           Kính gửi: 

                                          - Ban Giám đốc; 

                                          - Thanh tra Sở, các phòng chức năng; 

                                          - Các đơn vị trong ngành Y tế. 
 

 

 

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 10 năm 2020 về việc phổ 

biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Sở Y tế yêu cầu: 

Thanh tra Sở, các phòng ban chức năng, các đơn vị trong ngành Y tế triển khai tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các văn bản theo nội dung sau: 
 

 

STT NƠI GỬI CV SỐ KÝ HIỆU VB TRÍCH YẾU NỘI DUNG VB 

1 
UBND tỉnh 

Nam Định 

Số 27/2020/QĐ - UBND, 

ngày 30/9/2020 

Ban hành Quy chế tuyển dụng công 

chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam 

Định. Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10/10/2020. 

2 Chính phủ 
 Số 117/2020/NĐ-CP, 

 ngày 28/9/2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế. Nghị định này có 

hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020. 

3 Chính phủ 
Số 120/2020/NĐ-CP, 

ngày 07/10/2020 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập;Nghị 

định có hiệu lực từ ngày 01/12/2020. 

4 Chính phủ 
Số 124/2020/NĐ-CP,  

ngày 19/10/2020 

Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Khiếu nại.Nghị 

định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

10/12/2020 và thay thế Nghị định số 

75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khiếu nại. 
 

Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị ngành Y tế tải nội dung 

các văn bản quy phạm pháp luật trên qua hệ thống công báo điện tử 

(http://www.congbao.chinhphu.vn, hoặc http://www.soyte.namdinh.gov.vn )    để 

triển khai tổ chức thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Y tế hyện, TP; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu HC,VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 

http://www.congbao.chinhphu.vn/
http://www.soyte.namdinh.gov.vn/
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