
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

  

         Số:                Kon Tum, ngày     tháng    năm    

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm kết quả  

thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế 
__________________ 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Khoản 1, Điều 7, Chương III Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm 

điểm cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành 

chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-SYT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Y tế về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính 

hằng năm của Sở Y tế; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y 

tế,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công 

tác cải cách hành chính hằng năm của Sở Y tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm 

các thành phần sau: 

 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Trí Khải – Phó Giám đốc Sở. 

 2. Thư ký Hội đồng: Ông Nguyễn Minh Thành – Trưởng phòng Tổ chức 

cán bộ. 

 3. Ủy viên: 

 - Ông Trần Văn Bình – Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Y tế. 
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 - Ông Phan Văn Hải – Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 - Ông Đặng Công Lân – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

 - Ông Hoàng Văn Bích – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.  

 - Ông Nguyễn Văn Hiệp – Chánh Thanh tra. 

 - Ông Trương An – Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ kiểm tra thực hiện 

Quy chế làm việc của Sở Y tế và kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế. 

- Bà Bùi Thị Hồng Lê – Phó Chánh Văn phòng. 

- Bà Bế Thị Thùy Dương – Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ. 

- Ông Đặng Trần Huân – Viên chức biệt phái Văn phòng Sở Y tế. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, chấm điểm kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành chính của Sở Y tế theo Quyết định số 707/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện các 

nhiệm vụ, yêu cầu theo quy định tại Chương III Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm 

điểm cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 588/QĐ-SYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành 

lập Hội đồng tự kiểm tra, đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính của Sở Y tế. 

Điều 4. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế, các thành phần có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- CĐCS Văn phòng Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Duy Khánh 
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