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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ngày 19/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận 

tải; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 641/TTr-SNV ngày 

10/11/2021 về tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc trực thuộc Cục 

Y tế Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải về tỉnh Vĩnh Phúc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 

trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải về tỉnh Vĩnh 

Phúc quản lý. 

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Y tế; Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản 

riêng theo quy định hiện hành. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế hạng III. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm: 

a) Thực hiện quản lý trực tiếp toàn diện tổ chức bộ máy, biên chế và các 

hoạt động của Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc. Quyết định tiếp nhận 

cán bộ, viên chức và người lao động hiện tại của Bệnh viện Giao thông vận tải 

Vĩnh Phúc về Sở Y tế quản lý theo quy định phân cấp; 

Chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xây dựng 

đề án xác định vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí viên 

chức và người lao động theo Đề án xác định vị trí việc làm theo quy định. 

b) Chủ trì phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan đơn vị liên quan để thực 

hiện tiếp nhận trụ sở làm việc, tài chính, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất, các 

tài sản gắn liền trên đất, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự của Bệnh viện Giao 
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thông vận tải Vĩnh Phúc để quản lý đảm bảo hoạt động của Bệnh viện Giao 

thông vận tải Vĩnh Phúc theo quy định hiện hành. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung trình tiếp nhận và có 

trách nhiệm hướng dẫn Sở Y tế thực hiện việc tiếp nhận tổ chức bộ máy, biên 

chế, nhân sự, các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động và giải 

quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh có liên quan đến quá trình tiếp nhận Bệnh 

viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc theo quy định hiện hành. 

3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ hướng dẫn Sở Y tế tiếp nhận tài chính, tài sản, đất đai và các công trình trên 

đất của của Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc để thực hiện việc quản lý, 

sử dụng và đầu tư theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước Vĩnh 

Phúc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc Bệnh viện Giao 

thông vận tải Vĩnh Phúc và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải (B/c); 

- TTTU, Đoàn ĐBQH tỉnh, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT (B/c); 

- Các Thành viên UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Vĩnh Phúc; Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng Thông tin GTĐT tỉnh; 

- CV NCTH VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành 
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