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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt danh sách bổ sung nhân sự quy hoạch 

 viên chức lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng, trạm y tế, điều dưỡng trưởng  

giai đoạn 2020 – 2025 

 

Kính gửi: Sở Y tế bình Định 

 

             Thực hiện Công văn số 265/SYT-TCCB ngày 25/01/2021 của Sở Y tế 

Bình Định về việc rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 

Công văn số 693/SYT-TCCB ngày 03/3/2021 của Sở Y tế về việc tiếp tục rà 

soát, bổ sung nhân sự quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo quản lý giai 

đoạn 2020 - 2025.  

Căn cứ các kết quả đánh giá cán bộ, viên chức năm 2020, Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài Nhơn đã tiến hành xem xét, rà soát quy hoạch hiện có tại đơn vị và 

xin báo cáo tình hình và kết quả rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh 

đạo quản lý tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2020-2025. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đã có Tờ 

trình số 44/TTr-TTYT về việc phê duyệt danh sách bổ sung nhân sự quy hoạch 

viên chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, trong danh sách quy hoạch còn 

một số vị trí đề nghị không đảm bảo khung tiêu chuẩn và còn đề nghị vượt cấp 

không đúng với quy định, nhất là quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cấp 

khoa, phòng, trạm y tế xã, phường. 

Để đảm bảo đúng quy định về công tác quy hoạch, Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn đã tổ chức rà soát lại các vị trí, nhân sự xây dựng lại quy hoạch bổ 

sung các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng, trạm y tế, điều dưỡng 

trưởng giai đoạn 2020 – 2025 và bổ sung trình Sở Y tế phê duyệt. 

(Có danh sách kèm theo) 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính trình Sở Y tế Bình Định xem xét, 

thẩm định và phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo 

quản lý của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2020-2025./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Các khoa, phòng, TYT trực thuộc; 

- Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu VT, TCHC.  

 Trần Hữu Vinh 
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