
UBND TỈNH GIA LAI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           SỞ Y TẾ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
            

      Số:         /SYT-KHTC                                        Gia Lai, ngày     tháng 12  năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Quyết  

  định số 1923/QĐ-TTg ngày 

  25/11/2020 của Thủ tướng 

               Chính phủ. 

. 

. 

  

      Kính gửi: Các cơ cở Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách; 

thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4252/VP-KTTH ngày 

04/12/2020 và công văn số 3056/STC-VP ngày 07/12/2020  của Sở tài chính về việc 

triển khai thực hiện Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày  25/11/2020 của Thủ tướng  

Chính phủ;  

 

 Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 

25/11/2020. Sở Y tế yêu cầu các cở sở Y tế y tế công lập  phổ biến và quán triệt các 

quy định tại Quyết  định số 1923/QĐ-TTg ngày  25/11/2020 của Thủ tướng  Chính 

phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, để triển 

khai thực hiện theo đúng quy định (có Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày  

25/11/2020 kèm theo). 

 

       Sở y tế  đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến triển khai thực hiện theo đúng 

quy định./.  

 

Nơi nhận :                                                                        KT.GIÁM ĐỐC 

-Như  trên;                    PHÓ GIÁM ĐỐC     
- Lãnh đạo Sở; 

-Lưu: VT,KHTC. 

 

 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Đình Tuấn 
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