
 

UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:        /SYT-TCCB 

V/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW 

Lai Châu, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 18/02/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ ngày 25/02/2021 của Ban Cán sự 

Đảng Bộ Y tế về tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Ngành Y tế; 

Thực hiện văn bản số 38-CV/BCSĐ ngày 25/02/2021 của Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh uỷ sơ kết 05 năm 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc xây dựng báo cáo đánh giá kết 

quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

theo đề cương báo cáo và biểu mẫu gửi kèm theo Kế hoạch số 13-KH/TU 

ngày 18/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tổ chức sơ kết theo điều kiện 

thực tế của đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn trong phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Báo cáo sơ kết của các đơn vị gửi về Sở Y tế (qua Phòng TCCB) trước 

ngày 05/3/2021 để tổng hợp. 

(Có Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 18/02/2021 và Kế hoạch số 01-

KH/BCSĐ ngày 25/02/2021  gửi kèm) 

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị trong ngành khẩn trương 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

Bùi Tiến Thanh 
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