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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019  

SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN 

Căn cứ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND 

tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở  

Y tế;  

Thực hiện Chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Sở Y tế và 

Quyết định số 263/QĐ-SYT ngày 11/3/2019 của Sở Y tế về việc giao chỉ tiêu 

hoạt động Y tế năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc;  

Xét đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc phê duyệt Kế 

hoạch hoạt động năm 2019 của đơn vị, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019, do các đơn vị trực 

thuộc, Bệnh viện đa khoa Long An Segaero và Bệnh viện Tân Tạo xây dựng 

(đính kèm). 

Điều 2. Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Bệnh viện đa khoa Long 

An Segaero và Bệnh viện Tân Tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 đạt hiệu quả. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc, Bệnh viện đa khoa Long An Segaero và Bệnh viện Tân Tạo thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

         

 

Huỳnh Minh Phúc 
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