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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ
Số:3548 /SYT-KHNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 31 tháng 7 năm 2020

V/v Tăng cường công tác
phòng, chống tham nhũng và
thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí.
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2529/UBND-TCDNC ngày 16/7/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác phòng, chống tham
nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực
hiện tốt các nội dung sau:
1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; công khai,
minh bạch các hoạt động tài chính của đơn vị; bảo đảm sử dụng nguồn ngân
sách được cấp đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định;
2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng quy định;
3. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ đơn vị;
4. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng công chức, viên
chức và người lao động; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; kiên
quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi gây thất thoát, lãng phí.
Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./.
(Đính kèm Công văn số 2529/UBND-TCDNC ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHNVTCNTMH.
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