
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

  

       Số:             /QĐ-SYT               Kon Tum, ngày         tháng    năm 2022   
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt bổ sung viên chức đào tạo trình độ sau đại học 

 đối với viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi năm 2022 
________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

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

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

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

của Ủy ban nhân dân 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 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

 

Xét nhu cầu đào tạo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (tại Công 

văn số 987/CV-BVKVNH ngày 21/6/2022) và đề nghị của Trưởng phòng Tổ 
chức - Hành chính, Sở Y tế.      

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách bổ sung chỉ tiêu 

đào tạo trình độ sau đại học đối với viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc 
Hồi năm 2022. 

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi căn cứ danh 
sách đã được phê duyệt để cử viên chức đi đào tạo theo thẩm quyền phân cấp.  

 

Điều 3. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 
vụ thuộc Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
Võ Văn Thanh    
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