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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập 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 Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về 
y tế trên địa bàn huyện Chi Lăng gồm các thành phần sau:  

1. Phó Chủ tịch UBND huyện, Phụ trách VH-XH, Chủ tịch Hội đồng; 

  2. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng; 

  3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thành viên; 

 4. Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Thành viên; 

 5. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thành viên; 

 6. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền hình huyện, Thành viên; 

 7. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Thành viên; 

 8. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Thành viên; 

 9. Mời Chủ tịch Ủy  ban MTTQ Việt Nam huyện, Tham gia thành viên; 

 10. Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, phụ trách lĩnh vực Y 
tế, Thư ký hội đồng. 

Điều 2. 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:  



- Trên cơ sở hồ sơ đã được Tổ Thư ký kiểm tra, thẩm định, đánh giá các 
tiêu chí theo quy định; đại diện lãnh đạo UBND xã trình bày trước Hội đồng 
tình hình thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; Tổ Thư ký 
trình bày kết quả thẩm định. Hội đồng thẩm định họp xét xã đạt Bộ tiêu chí quốc 
gia về y tế xã bằng hình thức họp, bỏ phiếu để thông qua kết quả xét xã đạt Bộ 
tiêu chí quốc gia về y tế xã; 

- Tổng hợp hồ sơ gửi danh sách những xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế  
xã lên Sở Y tế để trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận. 

-  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, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành phần 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 (14b). 
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