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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 

         Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 

người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn 

nhà nước thuộc UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó 

các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh, 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Văn bản số 347-CV/HU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ huyện 

ủy Hương Khê về công tác cán bộ; 

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông: Nguyễn Duy Bình; 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1969; 

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I; 

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa 

huyện Hương Khê; 

Chức vụ bổ nhiệm lại: Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê. 

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm; 

Lương và các khoản phụ cấp hưởng theo chế độ hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2021. 

Các Trưởng phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông Nguyễn 

Duy Bình căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:      
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Huyện ủy Hương Khê; 

- Cổng TTĐT Ngành; 

- Lưu: VT,TCCB. 

  

Q. GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

    Nguyễn Tuấn 
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