
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN MẮT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-BVM Bình Định,  ngày                tháng  9  năm 2021 

 

THÔNG BÁO   

Về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Cư trú  

  
  

  Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh; 

 Thực hiện Công căn số 3606/SYT-TCCB ngày 21/9/2021 của Sở Y tế 

Bình Định về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật Cư trú; 

Bệnh viện Mắt thông báo một số nội dung sau : 

1. Đẩy mạnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú; vận 

động cán bộ, viên chức và người lao động trong bệnh viện, tự giác chấp hành 

nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú. 

2. Trưởng các khoa, phòng chủ động tổ chức thông tin, phổ biến các quy 

định của pháp luật về cư trú bằng hình thức linh hoạt, phù hợp, bảo đảm các quy 

định về phòng chống dịch trong tình hình dịch bệnh COVID-19; truyền tải đầy 

đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, viên chức, người lao động thuộc khoa, phòng 

mình quản lý.  

3. Phòng Điều dưỡng-QLCL-Công nghệ thông tin đăng tải Luật Cư trú 

năm 2020, Kế hoạch số 84/KH-UBND, trên chuyên mục phổ biến giáo dục pháp 

luật Trang thông tin điện tử Bệnh viện Mắt để thực hiện hoạt động phổ biến giáo 

dục pháp luật trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Đề nghị các khoa phòng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Thông 

báo này. 

(Kèm theo Luật cư trú năm 2020; Kế hoạch số 84/KH-UBND) 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Sở Y tế-báo cáo; 

- Thông báo toàn BV; 

- Lưu: VT, TCHCTC.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Triết 

  

  

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-27T10:37:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thanh Triết<trietnt-bvmat@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-27T10:52:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Mắt<bvmat@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-27T10:52:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Mắt<bvmat@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-27T11:05:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bệnh viện Mắt<bvmat@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




