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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026;  

quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh Trưởng, Phó phòng 

 các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

  Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị, Hướng 

dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn 

số 832-CV/TU, ngày 07/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy 

hoạch cán bộ; 

 Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ -UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

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 toán viên, người đại diện phần vố Nhà nước thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

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; 

Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Ðiều 1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; 

quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh Trưởng, Phó phòng các 

phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế (Có danh sách kèm theo). 

 Ðiều 2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế có trách nhiệm thông báo danh 

sách cán bộ được quy hoạch cho các cá nhân trong diện quy hoạch biết; đồng thời 

căn cứ vào danh sách nhân sự quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo 

nguồn các chức danh trưởng, phó phòng nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các Quyết định 

trước đây có nội dung trái với Quyết định này đều được bãi bỏ. 
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Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và 

các ông (bà) có tên trong danh sách quy hoạch căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT,TCCB. 

  

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

     Nguyễn Minh Đức 
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