CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6167 /QĐ-SYT

Ninh Thuận, ngày 31 tháng12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích
trong công tác thăng hạng Bệnh viện lên hạng I.
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NINH THUẬN
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Ninh Thuận về việc Phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận lên Bệnh
viện hạng I, quy mô 1.000 giường bệnh giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc Công nhận xếp hạng I đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành qui chế thi đua, khen thưởng;
Theo biên bản cuộc họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành Y tế
ngày 31/12/2020 và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ay tặng Giấy khen của Sở Y tế kèm theo tiền thưởng 900.000
/tập thể cho 03 tập thể và 450.000đ/cá nhân cho 03 cá nhân có nhiều thành tích
trong công tác thăng hạng ệnh viện lên hạng (có danh sách kèm theo).
đ

Điều 2. guồn kinh phí khen thưởng chi từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông rưởng phòng ổ chức cán bộ, rưởng phòng Kế hoạch- ghiệp
vụ- ài chính Sở Y tế, hành viên ội đồng hi đua, khen thưởng gành Y tế và
các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- hư Điều 3;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: V , CC .

GIÁM ĐỐC

Lê Vũ Chương

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN
TRONG CÔNG TÁC THĂNG HẠNG LÊN BỆNH VIỆN HẠNG I
(Kèm theo Quyết định số:

/QĐ-SYT ngày

/12/2020 của Sở Y tế)

I. Tập thể:
1. Phòng ổ chức cán bộ Sở Y tế
2. Phòng Vật tư thiết bị y tế ệnh viện đa khoa tỉnh
3. Phòng Công nghệ thông tin ệnh viện đa khoa tỉnh
II. Cá nhân:
1. Ông ương Phú oài, rưởng phòng Vật tư hiết bị y tế ệnh viện Đa
khoa tỉnh.
2. à Phan hụy hu Vân, Phó rưởng phòng phụ trách Phòng ài chính
Kế toán ệnh viện Đa khoa tỉnh.
3. Ông ùi Văn
khoa tỉnh.

oa, rưởng phòng Công nghệ thông tin

ệnh viện Đa

