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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo 

các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Thực hiện Thông báo kết luận số 202-TB/TW, ngày 26/5/2015 của Bộ 

Chính trị về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, 

cấp sở, cấp phòng và văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội 

vụ, về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh 

đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng; 

Căn cứ Đề án số 01-ĐA/TU ngày 14/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng ở tỉnh 

Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ – UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế thi tuyển chức danh lãnh 

đạo quản lý cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

Xét đề nghị của phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thi tuyển chức danh 

lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở Y tế, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức TU; 

- Sở Nội vụ; 

- Như điều 3; 

- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Bạch Yến 
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