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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều động viên chức 

 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG 
 

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 Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, 

người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều động bà Phạm Thị Ngọc - Bác sĩ Nội trú, đang làm việc tăng 

cường tại Khoa Nội A, về làm việc tại Khoa Nội Tiêu hóa, 50% Phòng Công tác 

xã hội, kể từ ngày 03/10/2022. 

Điều 2. Bà Phạm Thị Ngọc có trách nhiệm về nhận công tác tại Khoa Nội 

A và Phòng Công tác xã hội theo đúng thời gian quy định, nhiệm vụ cụ thể do 

Trưởng khoa Nội A và Trưởng phòng Công tác xã hội phân công. Lương và các 

chế độ của bà Phạm Thị Ngọc được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 3. Trưởng các khoa, phòng, trung tâm có liên quan và cá nhân có tên 

tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCCB(3). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 
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