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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể Trung tâm Giám định pháp y  

thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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; Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định 

pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 126/TTr-SYT ngày 

20/5/2021 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 1354/BC-

SNV ngày 29/6/2021 về việc thẩm định Đề án giải thể Trung tâm Giám định pháp 

y, thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể Trung tâm Giám định pháp y, thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo Trung tâm Giám định pháp y tổ chức giải thể theo đúng quy định 

pháp luật. 

- Giải quyết nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề khác theo quy định. Thu 

hồi con dấu của Trung tâm Giám định pháp y bàn giao cho cơ quan có trách nhiệm 

quản lý. 

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giám định pháp y về Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định thực hiện. 
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Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Y tế, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y và thủ trưởng các cơ quan có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ, Bộ Y tế; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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