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- Phòng khám đa khoa khu vực Phúc Thành;
- Cơ sở 2 trên cơ sở Bệnh viện đa khoa khu vực Nhị Chiểu (cũ), gồm có 05
khoa chuyên môn: Khám bệnh - Cận lâm sàng; Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo; Nội
- Nhi - Truyền nhiễm; Ngoại -Sản - Liên chuyên khoa; Y học cổ truyền - Phục hồi
chức năng.
3.2. Số lượng người làm việc của Trung tâm
Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở Đề án vị trí
việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên
chế, số lượng người làm việc của Sở Y tế được cơ quan có thẩm quyền giao và phê
duyệt.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
1. Sở Y tế tiếp tục quản lý Trung tâm cho đến khi hoàn thành việc sáp nhập
xong tổ chức bộ máy, sau khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương, bàn giao về Uỷ
ban nhân dân huyện Kinh Môn quản lý.
2. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của Trung tâm do
sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc
điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều
chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập,
hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp
chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính,
Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
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