
 

 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TTYT 
V/v phối hợp thực hiện đợt cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm 

pháp luật liên quan đến hoạt động  

“tín dụng đen” 

TP Cao Lãnh, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Khoa, Phòng; 

 - Trạm Y tế xã, phường. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2805/SYT-TCCB ngày 13 tháng 7 năm 2022 của 

Sở Y tế Đồng Tháp về việc thực hiện Công văn số 273/UBND-TCD-NC ngày 

08 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phối hợp thực hiện đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 

“tín dụng đen” trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật 

liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Từ ngày 25/6/2022 đến hết ngày 

14/9/2022). 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh yêu cầu lãnh đạo Khoa, Phòng và 

Trạm Y tế Xã, Phường, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương, 

Công đoàn cơ sở đơn vị thực hiện tốt đợt cao điểm như sau: 

Tuyên truyền phổ biến đến tập thể viên chức và người lao động nâng cao 

cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giáo dục người phạm tội, vi phạm 

pháp luật tại gia đình và tại nơi cư trú, nội dung cụ thể: 

- Các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản;  

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm;  

- Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về họ, hụi, biêu, phường... 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm theo tinh thần công văn 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Trung tâm (b/c); 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Trương Quốc Dũng 
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