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Số: 07/2015/NQ-HĐND             Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Định 

vào Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định
đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 
y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa 
bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 về 
việc bổ sung Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Định vào Quy hoạch phát 
triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến  năm 2020; 
Báo cáo thẩm tra số 14/BC-VHXH ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hóa 
- Xã hội  Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ sung Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Định vào 
Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn 
đến năm 2020.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị 
quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết.
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Điều 4. Nghị quyết này điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/2008/NQ-
HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp 
thứ 12 về Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và 
tầm nhìn đến năm 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 11
thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 
năm 2015./.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Thanh Tùng


