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ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LA GI
Số: 11/2013/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Gi, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế thị xã La Gi
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 114/2005/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính
phủ về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính
phủ Quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm
2008 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Y tế và Trưởng Phòng Nội vụ thị xã tại Tờ
trình số 64/TTr-YT-NV ngày 17 tháng 10 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế thị xã La Gi”.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban
hành. Các quy ñịnh trước ñây trái với Quy ñịnh này bị bãi bỏ.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã,
Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Y tế, thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các xã, phường căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Thị Thọ

