
  

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-TCCB 

V/v thỏa thuận bổ sung quy hoạch 

viên chức lãnh đạo, quản lý cấp 

khoa, phòng thuộc BVĐKKV  

Bồng Sơn giai đoạn 2020-2025 

 Bình Định, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

            Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng 

Sơn giai đoạn 2020 - 2022; 

Xét đề nghị của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tại Tờ trình số 

209/TTr-BV ngày 11/3/2021 về việc phê duyệt bổ sung nhân sự quy hoạch 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, 

Sở Y tế thỏa thuận, thống nhất bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, 

quản lý cấp khoa, phòng thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn giai đoạn 

2020 - 2022 (có danh sách kèm theo). 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng đối với các viên chức được quy hoạch bảo đảm điều kiện, 

tiêu chuẩn chức danh quy hoạch theo quy định. 

 

Sở Y tế thông báo đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn biết để căn 

cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước tổ chức thực hiện./.   

 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các Phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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