
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

Số:            /UBND-VX 
 

V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 

của Thủ tướng Chính phủ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày      tháng 12  năm 2020 

    

        Kính gửi:  

     - Sở Y tế;  

     - Sở Giao thông vận tải; 

     - Sở Nội vụ; 

     - Sở Tài chính; 

     - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

     - UBND thành phố Thanh Hóa.    

 
 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 

25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức lại Cục Y tế Giao thông 

vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải (gửi kèm văn bản cho đơn vị).  

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:  

 Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên 

và Môi trường, Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị 

có liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành, chủ động lập phương án sắp 

xếp, bố trí và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức tiếp nhận nguyên 

trạng Phòng khám đa khoa Giao Thông vận tải Thanh Hóa thuộc Cục Y tế Giao 

thông vận tải, khi Bộ Giao thông vận tải thực hiện bàn giao về địa phương 

quản lý theo Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, VXsln. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 
 

 

Đinh Quang Hưng 
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