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Cẩm Xuyên, ngày  08  tháng 04  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ nhiệm cán bộ 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012  của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 23/03/2020 của UBND huyện 

Cẩm Xuyên về việc thành lập Trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên; Đề án số 

669/ĐA-UBND ngày 16/3/2020 về thành lập Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên 

trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình huyện; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/11/2013 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức; 

Thực hiện Quyết định số 1314-CV/HU ngày 07/4/2020 của Huyện ủy Cẩm 

Xuyên về việc bổ nhiệm cán bộ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Huy Nghĩa; Sinh ngày: 05/10/1963. 

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II; 

Giữ chức vụ: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên.  

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 09/04/2020. 

Lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác (nếu có) thực hiện theo 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 2. Ông Trần Huy Nghĩa có nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân 

huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên được 

quy định tại Đề án số 669/ĐA-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện, các quy 

định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng 

Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện Cẩm Xuyên, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan và ông Trần Huy Nghĩa căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Y tế; Sở Nội vụ; 

- Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh; 

- Trung tâm KSBT Hà Tĩnh; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban tổ chức Huyện ủy;   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bệnh viện đa khoa huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, NV; 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Phạm Đăng Nhật 
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