
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN MẮT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVM Bình Định, ngày         tháng 6   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v phổ biến các văn bản pháp luật tại Bệnh viện Mắt 
   

 

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-BVM ngày 31/01/2020 của Bệnh viện Mắt Bình 

Định về việc phổ biến, giáo dục pháp luật 2020 của Bệnh viện Mắt Bình Định; 

Bệnh viện Mắt tổ chức triển khai phổ biến các văn bản như sau: 

1. Đối tượng  

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện. 

2. Nội dung triển khai 

- Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về việc quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc qua; kho bạc nhà nước; 

- Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

- Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 Luật đấu giá; Công văn số 

1566/BTP-BTTP ngày 29/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc thi hành pháp luật đấu 

giá tài sản; 

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về việc xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về việc quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng 

sản. 

3. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: 14 giờ, ngày 26/6/2020. 

- Địa điểm: Hội trường bệnh viện Mắt. 

 

Nơi nhận: 
- Các khoa, phòng; 

- Thông báo toàn BV; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

          

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Triết 
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