
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-THKH 
 

Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2020 

V/v chủ trương bổ nhiệm Phó 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Đông Sơn trực thuộc Sở Y tế. 

 

 

 

     Kính gửi:   

                - Sở Nội vụ; 

                - Sở Y tế. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1403/SNV-TCBC ngày 08/7/2020 của 

Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn 

trực thuộc Sở Y tế. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý để Giám đốc Sở Y tế căn cứ thẩm quyền quy định tại Quyết định 

số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý; trình tự, thủ tục theo quy 

định tại Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh 

về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, 

miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để thực hiện quy trình, thủ 

tục bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, từ nguồn nhân 

sự tại chỗ trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về quyết định của mình. Giao Sở Nội vụ 

hướng dẫn, giám sát Sở Y tế thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định và báo 

cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                            
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);                                              

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Phạm Đăng Quyền 
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