
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:             /QĐ-SYT Khánh Hòa, ngày        tháng 01 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND, ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế ban 

hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở 

sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tại Tờ trình số 

1108/TTr-YTNH ngày 11/11/2019 và Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 2. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng thuộc Sở, Giám đốc Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- HĐND thị xã Ninh Hòa; 

- UBND thị xã Ninh Hòa (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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