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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế.
Căn cứ Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về việc tổ chức Tết Nguyên đán năm 2017.
Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường,
bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Căn cứ Công văn số 692/UBND-KTTH ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh
Đồng Tháp về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả
thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Thực hiện Công văn số 794/TTr-PCTN ngày 30/12/2016 của Thanh tra
tỉnh Đồng Tháp về việc nắm tình hình và báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng
quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017.
Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động vui xuân, đón Tết năm 2017 trên tinh thần thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí trong việc chúc tết, quà tết. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc thực hiện một số nội dung như sau:
- Tổ chức thăm, chúc Tết một số đơn vị y tế cơ sở vùng sâu, vùng xa, biên
giới. Thăm và chúc Tết một số đối tượng chính sách của ngành y tế. Tổ chức
thăm, chúc tết các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, cán bộ hưu trí, mẹ
Việt Nam anh hùng đơn vị mình phụng dưỡng.
- Đối với các cơ sở y tế có bệnh nhân điều trị nội trú, tùy theo điều kiện
của đơn vị, tổ chức Đoàn thăm hỏi, động viên, an ủi các bệnh nhân đang điều trị
tại đơn vị, không có điều kiện về nhà ăn Tết với gia đình, đặc biệt bệnh nhân neo
đơn, không có người thân.
- Các đơn vị không được chúc tết, tặng quà cho Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo
các phòng của Sở. Sở Y tế không tổ chức Đoàn thăm và chúc tết tại các đơn vị
trong ngành Y tế.
- Tổ chức mừng xuân, liên hoan phải tiết kiệm và không sử dụng ngân
sách nhà nước để tổ chức liên hoan, mừng Xuân.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ngành Y tế thực hiện nghiêm
nội dung công văn này./.
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