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Số: 3731/QĐ-UBND        Chi Lăng, ngày 18 tháng 10  năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xét công nhận xã  

đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Chi Lăng 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020; 

Căn cứ Hướng dẫn số 905/SYT-KHTC ngày 19/8/2015 của Sở Y tế tỉnh 
Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt Bộ tiêu chí 
quốc gia về y tế xã; 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 01/02/2018 của Ban Chỉ đạo thực 
hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên 
địa bàn huyện Chi Lăng năm 2018; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Chi Lăng gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Bà Lương Thị Khuyên, Đội phó Đội Y tế dự phòng, TTYT huyện, Tổ trưởng; 

2. Bà Từ Thị Thùy, Cán bộ Đội Y tế Dự phòng, TTYT huyện, Thư ký; 

3. Bà Hà Hồng Việt, Đội trưởng Đội Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em - KHHGĐ, 
TTYT huyện, Thành viên; 

4. Bà Linh Thị Thanh, Cán bộ khoa Dược, TTYT huyện, Thành viên; 

5. Ông Lành Văn Chi, Cán bộ phòng  Dân Số, TTYT huyện, Thành viên; 

6. Bà Phùng Thị Thu, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, 
Thành viên. 

Điều 2. Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Chi Lăng có nhiệm vụ sau:  

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá tất cả các tiêu chí theo quy 
định của các xã đề nghị đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; trên cơ sở đó làm biên 
bản thẩm định hồ sơ xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 



- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan trình Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ 
tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 - Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong tổ do Tổ trưởng phân công. 

-  Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia 
về y tế xã trên địa bàn huyện Chi Lăng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Y 
tế huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3 (TH); 
- Sở Y tế tỉnh; 
- TT Huyện ủy;          (BC); 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP (08b). 
 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
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