
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 6  năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

 

Kính gửi:   Các đơn vị trong ngành Y tế 
 

Ngày 12/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về 

kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Nghị định này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020 (riêng các Điều: 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 và 29 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020). Toàn văn 

Nghị định này đã được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 

Thực hiện Công văn số 393/UBND-VP8 ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế quán triệt, triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị trong ngành có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành 

chính thuộc cơ quan, đơn vị. Thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền theo quy định. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Đăng tải toàn văn nội dung Nghị định 

số 19/2020/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế phục vụ nhu cầu tra cứu 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Thanh tra Sở: 

- Rà soát các văn bản hiện hành, báo cáo Lãnh đạo Sở để kiến nghị cấp có 

thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP và các quy định liên quan. 

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

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

 

Nơi nhận:                                                                                         

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Các phòng chức năng; 

- Lưu VT, TTra. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 



 

 


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2020-06-18T14:13:14+0700
	Nam Định
	Bùi Thị Minh Thu<buithiminhthu.syt@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2020-06-18T14:33:06+0700
	Nam Định
	Sở Y tế<soyte@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2020-06-18T14:33:12+0700
	Nam Định
	Sở Y tế<soyte@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2020-06-18T14:34:30+0700
	Nam Định
	Sở Y tế<soyte@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2020-06-18T14:36:51+0700
	Nam Định
	Sở Y tế<soyte@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




