CÔNG BÁO/Số 32/Ngày 22-7-2016

23

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2016/Qð-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác
của Phòng Y tế thành phố Phan Thiết
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về Quy
ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của
Liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số
357/TTr-PNV ngày 13/7/2016,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về vị trí, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế thành
phố Phan Thiết.
ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành và
thay thế Quyết ñịnh số 5130/Qð-UBND ngày 04/7/2006 của UBND thành phố Phan
Thiết về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Y tế thành phố.
ðiều 3. Chánh Văn phòng HðND và UBND thành phố Phan thiết, Trưởng
Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Y tế thành phố, thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên
quan, Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
ðỗ Ngọc ðiệp

