
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:           /QĐ-BVĐKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý 

 
 

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 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND 

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; 

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-SNV ngày 29/8/2022 của Sở Nội vụ Bắc 
Giang về việc Tổ chức lại Khoa Truyền nhiễm thành Trung tâm Bệnh nhiệt đới 

thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Giám đốc, Đảng ủy Bệnh viện ngày 
28/9/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà, sinh ngày 

08/8/1964, Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, giữ chức vụ Phó Giám đốc 

Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, kể từ ngày 

01/10/2022 đến hết ngày 30/11/2025. 

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hà được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 

0,5/tháng. 

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; 

- Sở Y tế (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 
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