
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-TCCB 
 

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo  

Tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó trưởng phòng và tương 

đương thuộc Sở Y tế; Người đứng 

đầu, cấp phó người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng 

Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang,  ngày         tháng      năm 2021 

                  

 Kính gửi: 

 - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

 - UBND huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Qua rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và thực tiễn, đối với 

tiêu chuẩn của các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Y tế; Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn chưa có quy định cụ 

thể trong các văn bản của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực. 

Sở Y tế đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng 

và tương đương thuộc Sở Y tế; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trực thuộc sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo 

Công văn số 4173/VPUBND-TH ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Quyết định 

quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đã có ý kiến “Đồng ý chủ trương cho xây 

dựng Quyết định nêu trên trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quý IV năm 2021, trên 

cơ sở đảm bảo đúng các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.”. 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Sở Y tế đã hoàn thành dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương 

đương thuộc Sở Y tế; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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vị trực thuộc sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang (đính kèm). 

Sở Y tế gửi đến cơ quan, đơn vị, địa phương dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết 

định để tham gia ý kiến (kèm theo). Văn bản tham gia ý kiến đề nghị các cơ quan, đơn 

vị gửi về phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 9 năm 

2021 (đồng thời gửi vào hộp thư điện tử nvthai03@angiang.gov.vn). 

Văn bản đóng góp ý kiến cua được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh An Giang1 và cổng thông tin điện tử Sở Y tế2. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

Trần Quang Hiền 

 

                                           
1 http://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/home/danh-muc/lay-y-kien-du-thao-van-ban 

2 http://soyte.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/danh-muc/vb-yte. 
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