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QUYẾT ĐỊNH 

Sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm  

trở thành Cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải;  

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Đề án sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm trở 

thành Cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 6188TTr-SYT ngày 

27/10/2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3381/TTr-SNV ngày 

29/10/2021.     
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           QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm trở thành Cơ 

sở 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chỉ đạo Bệnh 

viện đa khoa tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc sáp nhập theo 

đúng các nội dung của Đề án sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm 

trở thành Cơ sở 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận đã 

được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ quy định. 

- Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận - theo quy định tại Điểm 

a Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các 

văn bản pháp luật liên quan.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, 

Tài chính; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Bộ Giao thông vận tải (b/c); 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Công báo, Cổng TTĐT tỉnh; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
              Trần Quốc Nam 
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