
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2332/UBND-NC 

V/v hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của 
nhân viên y tế trường học 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

 Căn cứ Văn bản số 2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ 

về việc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học        

(Ủy ban nhân dân tỉnh gửi liên thông qua Phần mềm quản lý văn bản), 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo 

các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện các nội dung 

về hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học tại Văn bản 

số 2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ. 

2. Các sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các 

nội dung có liên quan; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện chỉ đạo tại Văn bản 

này và tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- TP Nội chính; TH (Huy, Bắc); 
- Lưu: VT, NC (Thg). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

Tạ Văn Dũng 
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