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UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ Y TẾ
Số: 4283 /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 01 tháng 12năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Xếp hạng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NINH THUẬN
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về
việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;
Căn cứ Công văn số 637/UBND-NV ngày 13/3/2006 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc thực hiện phụ cấp chức vụ tại các đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Biên bản ngày 07/11/2018 của Đoàn kiểm tra xếp hạng các đơn vị
về việc thống nhất chấm điểm xếp hạng Trung tâm kiểm soát bệnh tật;
Căn cứ Công văn số 3786/SNV-TCBM ngày 22/11/2018 của Sở Nội vụ
về việc thẩm định kết quả xếp hạng Trung tâm kiểm soát bệnh tật;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận là Đơn vị Y
tế Dự phòng hạng II. Thời gian thực hiện (05 năm) kể từ ngày 01/12/2018.
Điều 2. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật
được hưởng theo quy định tại khoản D, mục II của Thông tư số 23/2005/TT-BYT
ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh
tật, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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