
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_______ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________ 
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THÔNG BÁO 
Công khai Kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 

________ 

 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh 

tra; 

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả 

xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các 

phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

25/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công 

khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông 

tin điện tử, trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum ban 

hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kết luận thanh tra số 7097/KL-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Giám đốc Sở Y tế về việc kết luận thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoạt động thanh tra của Thủ 

trưởng đơn vị tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

Sở Y tế công khai Kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông, cụ thể như sau:  

1. Hình thức công khai: Công khai toàn văn Kết luận thanh tra số 

7097/KL-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Y tế theo đường dẫn: http://www.syt.kontum.gov.vn/ 

(có file văn bản đính kèm Công văn này). 

2. Thời gian công khai: 15 (mười lăm) ngày liên tục, kể từ ngày ký ban 

hành thông báo này. 
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Giám đốc Sở Y tế thông báo để các cá nhân, tổ chức biết thực hiện công 

khai trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế theo quy định; Thanh tra Sở Y tế theo 

dõi thực hiện./. 

  
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra Bộ Y tế; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban nội chính tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu VT, TTrS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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