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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 

của Đơn vị Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

  

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ phủ 

về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/05/2021 của Bộ Y tế Quy 

định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bênh 

công lập. 

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc đổi tên Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn thành Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài Nhơn và Quyết định số1061/QĐ-UB ngày 25 tháng 11 năm 1991 của 

UBND huyện Hoài Nhơn về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện và ban hành 

quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế; 

Căn cứ điều kiện thực tế, tình hình hoạt động tại Trung tâm Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

đơn vị việc thực hiện lồng ghép: 

- Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 

về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế Quy định về 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tại 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 

định số 76/QĐ-TTYT ngày 26/01/2021 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn về việc 

ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 



Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng, Tài chính – Kế toán, Trưởng các khoa, phòng, trạm y tế và cán bộ, 

viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- BTV Đảng ủy TTYT; 

- Ban Giám đốc; 

- Các Khoa, phòng, TYT; 

- Trang tin ĐT của đơn vị;  

- Lưu VT, TCHC. 

  

 Trần Hữu Vinh 
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