
 
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
j 

Số:            /SYT-VP   
 

V/v triển khai thực hiện cuộc thi trực 

tuyến „„Tìm hiểu pháp luật về y 

tế‟‟ năm 2020 
 

              Đà Nẵng, ngày      tháng 10 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1638/KH-BYT về 

việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật y tế” năm 2020. Cuộc thi nhằm 

mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản về lĩnh vực y tế; xây dựng hình thành 

thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành 

và bảo vệ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Y tế, 

giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật. 

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến 

trên Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế - Bộ Y tế tại địa chỉ: 

http://vuphapche.moh.gov.vn 

Để việc tổ chức cuộc thi thành công, Sở Y tế đề nghị các đơn vị quán triệt, 

tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, đồng thời đăng tải đường link về Cuộc 

thi trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Sở Y tế  thông báo đến  các phòng, các đơn vị trực thuộc được biết và nghiên 

cứu thực hiện./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 1638/KH-BYT của Bộ Y tế ngày 15/10/2020) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để b/c); 

- Ban GĐ SYT; 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Ngô Thị Kim Yến 
 
 
 
 
 

sy
tb

-2
3/

10
/2

02
0 

16
:1

2:
45

-s
ytb

-s
ytb

-s
ytb

http://vuphapche.moh.gov.vn/
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