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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Y tế 
 

gi¸m ®èc së y tÕ  

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND 

tỉnh ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng; 

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

về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay bổ sung ông Hoàng Song Hào; Chức vụ: Phó trưởng phòng 

(phụ trách), Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế làm ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng ngành Y tế. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Y tế, Chánh Văn 

phòng, các Trưởng phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                        Q. GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các đơn vị trong ngành Y tế; 
- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB.  

        Nguyễn Tuấn 
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