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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao động  

ngành Y tế biệt phái tham gia công tác tại Bệnh viện dã chiến số 01  

tỉnh Kon Tum 
________ 

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 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 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Công văn số 2347/UBND-KGVX ngày 09/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Kon Tum; 

Xét đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; Trung tâm Y tế thành phố 

Kon Tum; Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; Trung 

tâm Y tế huyện Kon Plông; Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy và Trưởng phòng Tổ 

chức - Hành chính, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao động ngành 

Y tế biệt phái tham gia công tác tại Bệnh viện dã chiến 01 tỉnh Kon Tum gồm 

175 người (theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Giám 

đốc Sở Y tế quyết định điều động, biệt phái (có thời hạn) công chức, viên chức 

và người lao động có tên tại Điều 1 đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến 

01 tỉnh Kon Tum; nhiệm vụ cụ thể của công chức, viên chức và người lao động 

do Giám đốc Bệnh viện dã chiến 01 tỉnh Kon Tum phân công.  

Điều 3. Tiền lương và các chế độ phụ cấp của công chức, viên chức và 

người lao động trong thời gian biệt phái thực hiện theo quy định hiện hành của 

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

vụ thuộc Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Tỉnh ủy (B/c); 

- HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ PC COVID-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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