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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngọc Hồi, ngày 31 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành
chính nhà nước hằng năm đối với các khoa, phòng bệnh viện
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI
Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13/6//2008 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi,
trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SYT ngày 14/11/2008 về việc ban hành Quy
định tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi trực thuộc
Sở Y tế tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra,
đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh
Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 của Sở Y tế tỉnh Kon
Tum về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm
điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các khoa, phòng trực thuộc
bệnh viện;
Xét đề nghị của phòng Tổ chức cán bộ và phòng Hành chính quản trị bệnh
viện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác cải
cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện
(sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông (bà):
1. Ông Nguyễn Hữu Thâm, Giám đốc bệnh viện, làm Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở, làm Phó
Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Phụ trách phòng Hành chính quản trị, làm
Thư ký Hội đồng;
4. Bà Thái Thị Tập, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, làm Thành viên;
5. Bà Vũ Thị Huyền, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng bệnh viện, làm
Thành viên;
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6. Ông Nguyễn Văn Túc, nhân viên phòng Tổ chức cán bộ, làm Thành
viên;
7. Ông Trần Ngọc Nghĩa, nhân viên phòng Hành chính quản trị, làm Thành
viên.
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra,
đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm đối
với các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện theo:
- Quyết định số 613/QĐ-SYT ngày 30/10/2019 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm
cải cách hành chính nhà nước hằng năm đối với các khoa, phòng trực thuộc bệnh
viện;
- Quyết định số 448/QĐ-SYT ngày 13/8/2019 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về
việc ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan,
đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
Điều 3. Trưởng (phó, phụ trách) các khoa, phòng và ông (bà) có tên tại Điều
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Y tế tỉnh (b/c);
- Đảng ủy, BCH CĐCS, Đoàn TN;
- Phó Giám đốc bệnh viện;
- Trang thông tin điện tử bệnh viện;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 31/10/2019 08:31:36

Nguyễn Hữu Thâm
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