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Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN 

 

1. Sự cần thiết: 

Thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW, số 20-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống 

tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự 

nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

Nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 19/9/2018 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh “về một số chính sách thực hiện sắp xếp 

tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo”; 

Với những kết quả đạt được về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong 

những năm qua, với chức năng nhiệm vụ được giao các đơn vị sự nghiệp Y tế - 

Dân số trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy 

đảng, chính quyền huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt các nhiệm vụ 

được giao, thường xuyên nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế nhằm đáp ứng công 

tác khám bệnh và chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho nhân dân, các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số của ngành đều hoàn thành 

đúng tiến độ góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đang còn bộc lộ một số tồn tại như tổ chức bộ 

máy của ngành Y tế hiện nay chưa hợp lý, cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ còn 

phân mảnh. Việc thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao còn gặp nhiều 

khó khăn. Cơ cấu các chức danh nghề nghiệp còn một số bất cập.  

Do vậy yêu cầu đặt ra đối với Ngành phải tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ 

chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng 

nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả là rất cần thiết. 
 2. Cơ sở pháp lý: 

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

- Các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Khóa XII: Số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự 
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nghiệp công lập; số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới và số 21-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; các Nghị quyết; 

chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh thực hiện các Nghị quyết Trung 

ương Khóa XII; 

- Các Nghị định của Chính phủ: Số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của 

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

số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự 

nghiệp công lập; số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản 

biên chế; số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 quy định về Y tế xã, phường, thị 

trấn; số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

- Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; 

- Các Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: Số 08/2007/TTLT-BYT-

BNV ngày 05/6/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y 

tế nhà nước; số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 

tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc 

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

- Các Thông tư của Bộ Y tế: Số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; số 37/2016/TT-

BYT ngày 25/10/2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế quyết 

định về việc ban hành quy chế bệnh viện; 

 - Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên 

chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; 

- Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh “về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh 

giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; 

- Công văn số 2120-CV/TU ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về chủ trương thí điểm thành lập Trung tâm Y tế cấp huyện. 

- Công văn số 2892/UBND-VX1 ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh về việc triển khai thành lập Trung tâm Y tế cấp huyện. 

- Chương trình hành động số 13-CTr/HU ngày 11/4/2018, số 15-CTr/HU 

ngày 12/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 

18, 19-NQ/TW; 

- Các văn bản quy định khác có liên quan. 
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Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

 

I. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN LỰC, CƠ SỞ 

VẬT CHẤT 

1. Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân 

1.1. Thành lập theo Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của 

UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa các huyện, thành phố Hà Tĩnh 

và thị xã Hồng Lĩnh; 

1.2. Trụ sở làm việc: Số 68, đường Nguyễn Du, thị trấn Nghi Xuân, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

1.3. Hạng đơn vị: Đơn vị sự nghiệp hạng II. 

1.4. Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-

BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế Bệnh viện. 

1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy: 

1.5.1. Lãnh đạo bệnh viện: Gồm 02 Phó Giám đốc (trong đó giao 01 Phó 

Giám đốc phụ trách). 

1.5.2. Các phòng chức năng: 04 phòng, bao gồm: 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp: 05 người, gồm 01 trưởng phòng, 4 nhân viên; 

(Trong đó: 4 biên chế; 01 Hợp đồng). 

- Phòng Tổ chức hành chính: 09 người, gồm 01 trưởng phòng, 08 nhân viên 

(Trong đó: 4 biên chế; 02 Hợp đồng 68; 03 Hợp đồng). 

- Phòng Tài chính kế toán: 09 người, gồm 01 trưởng phòng, KT trưởng, 8 

nhân viên (Trong đó: 05 biên chế; 04 Hợp đồng). 

- Phòng Điều dưỡng: 05 người (gồm 01 Trưởng phòng, 4 nhân viên; Trong 

đó 04 biên chế; 01 Hợp đồng)  

1.5.3. Các khoa lâm sàng, bao gồm: 8 khoa 

- Khoa khám bệnh: 11 người (gồm: 07 biên chế; 04 Hợp đồng)  

- Khoa Nội: 11 người (gồm: 9 biên chế; 02 Hợp đồng);   

- Khoa Ngoại: 12 người (gồm: 09 biên chế; 03 Hợp đồng);   

- Khoa Phụ sản: 08 người (gồm: 08 biên chế); 

- Khoa Nhi - Cấp cứu hồi sức: 11 người (gồm: 9 biên chế; 02 Hợp đồng); 

- Khoa Truyền nhiễm: 07 người (gồm: 05 biên chế: 02 Hợp đồng); 

- Khoa Y học cổ truyền: 11 người (gồm: 09 biên chế; 02 Hợp đồng) 

- Khoa 3 chuyên khoa: 10 người (gồm: 10 biên chế); 

1.5.4. Các khoa cận lâm sàng gồm: 02 khoa. 

- Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh: 16 người (gồm: 12 biên chế; 04 

Hợp đồng). 

- Khoa Dược: 09 người (09 biên chế). 

1.6. Nhân lực: Số nhân lực được giao năm 2020: 150 người. Số hiện có 136 

người; trong đó:106 biên chế , hơp̣ đồng 68: 02 người, hợp đồng lao động: 28 

người. 

1.7. Các tổ chức, đoàn thể: 



4 

 

- Có 01 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; 

- Có 01 Tổ chức Công đoàn cơ sở; 

- Có 01 Tổ chức Đoàn thanh niên. 

1.8. Cơ sở vật chất: Hiện có 08 khu nhà bao gồm (Khu nhà 03 tầng 02 cái; 

Khu nhà 02 tầng 05 cái; Khu nhà 01 tầng 01 cái). 

2. Trung tâm Y tế dự phòng: 

2.1. Thành lập theo Quyết định số 2175/QĐ-SYT ngày 31/12/2007 của Sở 

Y tế Hà Tĩnh.  

2.2. Trụ sở làm việc: Tổ dân phố 10, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

2.3. Hạng đơn vị: Được xếp hạng III (theo Quyết định số 914/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp Y tế). 

2.4. Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT 

ngày 09/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

2.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy: 

2.5.1. Bộ máy lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện: Có 01 Giám đốc 

và 01 Phó Giám đốc; 

2.5.2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ gồm: 02 phòng 

- Phòng Hành chính tổng hợp: 6 người (01 Trưởng phòng và 05 nhân viên); 

- Phòng Truyền thông Giáo dục sức khoẻ: 01 người (Nhân viên). 

2.5.3. Các khoa chuyên môn gồm: 05 khoa 

- Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS: 4 người ( 01 Trưởng khoa và 03 

nhân viên); 

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm: 3 người (Nhân viên); 

- Khoa Y tế công cộng: 2 người (Nhân viên); 

- Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản: 02 người (Nhân viên); 

- Khoa Xét nghiệm: 01 người (Nhân viên). 

2.6. Nhân lực:  

- Trung tâm Y tế dự phòng: Số nhân lực được giao năm 2020: 21 người. Số 

hiện có 21 người (biên chế: 20 người, Hợp đồng 68: 01 người). 

- Trạm y tế cấp xã: Số nhân lực được giao năm 2020: 116 người. Số hiện 

có 108 người, thiếu 08 người. 

2.7. Các tổ chức, đoàn thể: 

- Có 01 Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Thống nhất; 

- Có 01 Tổ chức Công đoàn cơ sở. 

2.8. Cơ sở vật chất:  

- Trung tâm Y tế dự phòng: Được bố trí 01 nhà làm việc 3 tầng, gồm 29 

phòng, 02 hội trường; chất lượng công trình đang hoạt động tốt. 

- Trạm y tế: Gồm 17 trạm; chất lượng công trình của 15 trạm y tế hoạt động 

tốt, 02 trạm y tế cơ sở hạ tầng xuống cấp (Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ). 

3. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 
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3.1. Thành lập theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

3.2. Trụ sở làm việc: Khối 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

3.3. Hạng đơn vị: Chưa được xếp hạng. 

3.4. Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo Quyết định số 16/2012/QĐ-

UBND ngày 28/9/2012 của UBND huyện Nghi Xuân quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình. 

3.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy: 

3.5.1.Đơn vị được bố trí 05 biên chế đúng với quy định. Trong đó: Lãnh 

đạo: 01 Phó Giám đốc (giao phụ trách).  

3.5.2. Ban Truyền thông - Dịch vụ: 2 người. 

3.5.3.Ban hành chính - Tổng hợp: 2 người. 

3.6. Nhân lực: Số nhân lực được giao năm 2020: 05 biên chế. Số hiện có 05 

biên chế. 

3.7. Các tổ chức, đoàn thể: Có 01 Chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ Thống Nhất. 

3.8. Cơ sở vật chất: Bố trí gồm có 2 phòng làm việc, 1 phòng Hội trường. 

Tại trụ sở làm việc UBND huyện. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hệ thống Y tế huyện Nghi Xuân bao gồm phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự 

phòng, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Đa khoa huyện. 

Các trạm y tế cấp xã. Qua nhiều năm thực hiện các đơn vị đã ban hành quy chế 

phối hợp về quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động ngành y tế huyện, do đó đã tạo 

được sự thống nhất giữa ngành Y tế và chính quyền địa phương cấp xã trong 

việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Y tế trên địa bàn. Nhìn chung sau khi thực hiện 

Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND tỉnh, tổ chức bộ máy của các đơn vị đã đi 

vào hoạt động có nền nếp, ổn định có hiệu quả; các đơn vị đã làm tốt vai trò 

tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tăng cường 

công tác kiểm tra giám sát về việc chấp hành pháp luật, qui định của nhà nước 

về các lĩnh vực được giao. Chất lượng về quản lý nhà nước có nhiều chuyển 

biến tích cực, công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo, xây dựng các cơ chế 

chính sách cho Ngành một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành. 

Các đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; các cơ sở khám chữa 

bệnh tập trung hướng tới nâng cao chất lượng và đáp ứng sự hài lòng của người 

bệnh; chất lượng khám, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn 

ngày càng được cải thiện. Trung tâm y tế dự phòng thực hiện tốt công tác giám 

sát dịch bệnh, khống chế dập tắt dịch bệnh kịp thời, thực hiện tốt các chương 

trình mục tiêu quốc gia về y tế triển khai trên địa bàn. Mạng lưới và chất lượng 

cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ đã được mở rộng theo hướng gần dân, ngày 

càng đáp ứng tính thuận tiện, an toàn và sự hài lòng của nhân dân. 100% cơ sở y 

tế cấp xã thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Các hoạt động 

về Dân số - KHHGĐ ngày càng được chú trọng theo hướng xây dựng, mở rộng 

các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh chất lượng dịch vụ 
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chăm sóc SKSS/KHHGĐ, từ đó tác động tích cực đến việc thực hiện mục tiêu 

giảm sinh nhằm ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong tổ chức và hoạt 

động của mô hình y tế cấp huyện như hiện nay còn bộc lộ những mặt hạn chế, 

bất cập như chức năng nhiệm vụ của các đơn vị còn chồng chéo, cùng một 

nhiệm vụ nhưng nhiều đơn vị thực hiện, ngược lại có một số chức năng nhiệm 

vụ của các đơn vị không thực hiện được; tổ chức bộ máy phân chia thành nhiều 

đầu mối, phân tán nguồn nhân lực, các đơn vị luôn trong tình trạng thiếu cán bộ, 

đặc biệt là cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, thiếu bác sĩ làm chuyên 

môn khám, chữa bệnh; thiếu bác sĩ ở tuyến xã; công tác quản lý nhà nước về 

hành nghề y, dược và Y - dược học cổ truyền ngoài công lập chưa được chú 

trọng; Cơ sở vật chất của các đơn vị thiếu đồng bộ , việc đầu tư, nâng cấp về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn cho y tế cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng đến 

chất lươṇg cung cấp dịch v ụ y tế nhất là đối với Traṃ Y tế xã , thị trấn. Đặc biệt 

bất cập trong việc quản lý điều hành ảnh hưởng đến sự phát triển trong công tác 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới. 

Vì vậy, việc sáp nhập ba đơn vị Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa 

khoa và Trung tâm Dân số & KHHGĐ huyện thành Trung tâm Y tế huyện Nghi 

Xuân sẽ đảm bảo tinh gọn bộ máy, tập trung được nguồn nhân lực góp phần giải 

quyết bài toán thiếu bác sỹ tại tuyến xã, thị trấn thuận tiện trong việc bố trí, sắp 

xếp, điều động luân chuyển cán bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao 

công tác phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Từng bước chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ 

chuyên môn cho tuyến y tế xã, thị trấn từ đó phát huy được năng lực chuyên 

môn; nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện về sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ 

cán bộ ngành Y tế đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

Phần III 

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC SÁP NHẬP 

CÁC ĐƠN VỊ ĐỂ THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ 

Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 

20-NQ/TW; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII; các Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình 

hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18,19, 20, 21- Nghị quyết của 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 

2. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; 

đổi mới hoạt động của đơn vị gắn với cải cách hành chính. Tinh giản biên chế 
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gắn với cơ cấu lại; nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức; 

3. Tăng cường cơ chế phân cấp, mở rộng cơ chế tự chủ, quyền hạn đi đôi 

với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế, kinh phí hoạt động. 

II. NGUYÊN TẮC 

1. Quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy phải đảm bảo duy trì các hoạt động 

chuyên môn. Thực hiện ổn định và tổ chức triển khai hoạt động có hiệu quả 

ngay sau khi sáp nhập. 

2. Trong quá trình sắp xếp lại, phải gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại 

đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; không làm thất thoát, lãng phí  

cơ sở vật chất, trang thiết bị tài chính và tài sản của các đơn vị; tiết kiệm ngân 

sách, không phát sinh kinh phí trái quy định. 

3. Việc sắp xếp đảm bảo khẩn trương, nghiêm túc, đúng trình tự theo quy 

định. Quan tâm động viên tư tưởng và giải quyết tốt chế độ chính sách cho công 

chức, viên chức và người lao động. 

 

Phần IV 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

 

A. TÊN GỌI, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ 

CẤU TỔ CHỨC, TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

I. TÊN GỌI: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN 

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

1. Vị trí pháp lý:  
- Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND huyện Nghi Xuân, chịu sự chỉ đạo, quản 

lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của 

UBND huyện Nghi Xuân; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế, của các đơn vị Y tế tuyến tỉnh, trung tâm 

theo quy định của pháp luật. 

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được 

mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

2. Chức năng của Trung tâm: Cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về 

y tế dự phòng; dân số - kế hoạch hóa gia đình; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi 

chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:  

3.1. Thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, 

HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng 

phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức 

khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân; 

3.2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ 

sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; 
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vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho 

ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng; 

3.3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; 

tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa 

bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống 

ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám 

sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn 

thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an 

toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp; 

3.4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng 

theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh 

nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi 

điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển 

tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo 

quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được 

trưng cầu; 

3.5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em;  

3.6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động 

chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của 

người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng 

xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định; 

3.7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách 

pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo 

dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn; 

3.8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng 

khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, thị trấn, y tế thôn, tổ dân phố 

cô đỡ thôn và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí 

nghiệp trên địa bàn huyện; 

3.9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố 

và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; 

3.10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận 

thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động 

chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật; 

3.11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo 

phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay 

thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình 

thực tế ở địa phương; 
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3.12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung 

tâm Y tế theo quy định của pháp luật; 

3.13. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan; 

3.14. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ 

thuật về dân số - kế hoạch hóa gia đình và truyền thông giáo dục về dân số - kế 

hoạch hóa gia đình trên cơ sở kế hoạch của Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia 

đình thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thảm 

quyền phê duyệt. 

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung 

cấp dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp và theo quy định 

của pháp luật. 

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận 

động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình 

theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về dân số - 

kế hoạch hóa gia đình  của trạm y tế xã và cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa 

gia đình thôn, bản. 

- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình Mục tiêu 

quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình, các dự án khác được Chi cục dân số 

- kế hoạch hóa gia đình phân công. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với 

cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình và cộng tác viên dân số - kế 

hoạch hóa gia đình thôn, bản. 

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác dân số cấp huyện. 

3.15. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật; 

3.16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo 

quy định của pháp luật; 

3.17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao. 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY GỒM: Ban Giám đốc, 5 phòng 

chức năng và 16 khoa chuyên môn 

3.1. Ban Giám đốc: Gồm 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân và trước pháp luật về toàn 

bộ hoạt động của Trung tâm. 

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc 

đi vắng, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của 

Trung tâm  

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ 

luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám 
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đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó 

Trưởng khoa, Trạm trưởng, Trạm phó của Trung tâm thực hiện theo quy định 

của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. 

- Trong giai đoạn tổ chức lại, Trung tâm có thể nhiều hơn 03 Phó Giám 

đốc. Tuy vậy phải đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (khi 

có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng 

thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn 

tối đa 3 năm kể từ ngày tổ chức lại). Trường hợp giữ chức vụ thấp hơn thì được 

bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm. 

3.2. Trung tâm có 05 phòng chức năng: 

a. Phòng Tổ chức - Hành chính; 

b. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; 

c. Phòng Tài chính - Kế toán; 

d. Phòng Điều dưỡng; 

e. Phòng Dân số - Truyền thông. 

3.3. Trung tâm có 16 khoa chuyên môn:   

a. Khoa Ngoại tổng hợp; 

b. Khoa Nội tổng hợp; 

c. Khoa Nhi; 

d. Khoa Phụ sản; 

đ. Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; 

e. Khoa Truyền nhiễm; 

g. Khoa Hồi sức cấp cứu; 

h. Khoa Khám bệnh; 

i. Khoa Xét nghiệm; 

k. Khoa Liên chuyên khoa (Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng); 

l. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế; 

m. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; 

n. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

o. Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng; 

ô. Khoa An toàn thực phẩm; 

ơ. Khoa Chấn đoán hình ảnh và thăm do chức năng. 

3.4. Các trạm y tế xã, thị trấn:17 trạm. 

- Trạm y tế xã Xuân Lam; 

- Trạm y tế xã Xuân Hồng; 

- Trạm y tế xã Xuân Lĩnh; 

- Trạm y tế xã Xuân Viên; 

- Trạm y tế thị trấn Xuân An; 

- Trạm y tế xã Xuân Giang; 

- Trạm y tế thị trấn Tiên Điền; 

- Trạm y tế xã Xuân Hải; 

- Trạm y tế xã Xuân Phổ; 

- Trạm y tế xã Đan Trường; 
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- Trạm y tế xã Xuân Hội; 

- Trạm y tế xã Xuân Yên; 

- Trạm y tế xã Xuân Thành; 

- Trạm y tế xã Xuân Mỹ; 

- Trạm y tế xã Cổ Đạm; 

- Trạm y tế xã Xuân Liên; 

- Trạm y tế xã Cương Gián. 

IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 

1. Cơ chế tài chính: 

- Ngân sách nhà nước bảo đảm 01 phần; 

- Tự chủ 01 phần thuộc nhóm III theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 

15/01/2012 của Chính phủ. 

2. Nguồn tài chính: 

2.1. Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm: 

2.2. Nguồn thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác 

thuộc lĩnh vực y tế - dân số; nguồn thu phí, lệ phí từ các hoạt động dịch vụ khác 

theo quy định của pháp luật. 

2.3. Nguồn tài chính, tài sản của các chương trình mục tiêu, chương trình 

mục tiêu quốc gia, các dự án viện trợ không hoàn lại, các dự án ODA, các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

V. DỰ KIẾN NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH PHÍ CẦN 

THIẾT ĐỂ ĐẢM BẢO CHO TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG SAU KHI SÁP 

NHẬP 

1. Dự kiến nhân sự, số lƣợng ngƣời làm việc: 

- Tổng biên chế hiện có của Trung tâm y tế (huyện và trạm y tế): 

242/292 biên chế giao. Trong đó, Trung tâm y tế huyện 134 biên chế, Trạm y 

tế 108 biên chế.  

+ Số người làm việc theo Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 

05/6/2007 của liên bộ Y tế và Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp 

trong các cơ sở y tế nhà nước và chỉ tiêu giao giường bệnh 120 giường. Dự kiến 

người làm việc: 292 người (trong đó: Trung tâm y tế huyện 176 người, Trạm y 

tế 116 người); Kèm theo vị trí việc làm của Trung tâm y tế huyện. 

2. Trụ sở của Trung tâm: 

a. Cơ sở 1: Tổ dân phố 4, thị trấn Tiền Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh: Cơ sở triển khai các bộ phận hành chính và là khu vực điều trị, khám chữa 

bệnh (trụ sở Bệnh viện Đa khoa hiện nay) 

b. Cơ sở 2: Tổ dân phố 10, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh: Cơ sở triển khai các bộ phận hành chính khối dự phòng và Dân số - 

Truyền thông; nơi cấp phát thuốc Methadone (trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng 

hiện nay). 

3. Trang thiết bị: Trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng và các loại tài sản 

của các đơn vị cũ được bàn giao cho đơn vị Trung tâm y tế mới quản lý và sử dụng. 

B. PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ NHÂN SỰ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, CƠ SỞ 

VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH 
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I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. Các phòng chức năng:  

- Phòng Tổ chức - Hành chính (sáp nhập 02 phòng của 02 đơn vị Bệnh viện 

Đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng); Chuyển kế toán Trung tâm y tế dự phòng 

và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về phòng Tài chính - Kế toán của 

Trung tâm Y tế huyện; 

- Chuyển viên chức Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về phòng 

Dân số - Truyền thông. 

2. Các khoa chuyên môn:  

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (sáp nhập 02 khoa của 02 đơn vị Bệnh 

viện Đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng); 

- Sáp nhập khoa Xét nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng về khoa xét 

nghiệm và chấn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa huyện. 

3. Đối với trạm y tế: 

- Có 17 trạm y tế hoạt động theo đơn vị hành chính. Tổng số biên chế giao 

116 người, hiện có 108 người.  

- Trạm Y tế xã, thị trấn là đơn vị y tế trực thuộc Trung tâm Y tế huyện. 

II. PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ SAU KHI SÁP NHẬP 

1. Lãnh đạo Trung tâm: Gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. 

2. Trƣởng, phó các khoa, phòng: Trưởng phòng 05 người; Phó phòng 05 

người; Trưởng khoa 16 người; Phó khoa16 người và các điều dưỡng trưởng. 

3. Số lƣợng ngƣời làm việc: 292 người, trong đó: 

- Số người làm việc của Trung tâm Y tế huyện: 176 người; 

+ Ban Giám đốc: 05  người  

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 09  người 

+ Phòng Tài chính - Kế toán: 09 người 

+ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ: 06 người 

+ Phòng Điều dưỡng: 04 người 

+ Phòng Dân số - Truyền thông: 04 người 

+ Khối y tế dự phòng (3 khoa): 15 người 

+ Khối điều trị (các khoa chuyên môn): 124 người (được bố trí theo vị trí việc 

làm và chức danh nghề nghiệp). 

- Số người làm việc của Trạm y tế xã, thị trấn: 116 người. 

4. Chế độ chính sách cán bộ thôi giữ chức vụ, dôi dƣ sau sáp nhập: Căn 

cứ các văn bản hiện hành để áp dụng chế độ chính sách cho từng nhóm đối 

tượng (nếu có). 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH 

ơ sở vật chất, tài chính   

1. Công tác tài chính: Công tác xử lý tài chính khi sáp nhập theo quy định 

hiện hành đối với việc sáp nhập các đơn vị kế toán. 

2. Về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: 

- Sử dụng đất và tài sản trên đất của Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện 

Đa khoa huyện để hoạt động. Riêng cơ sở của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình bàn giao lại UBND huyện quản lý, sử dụng; 
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- Về cơ sở vật chất, nhà cửa, đất đai của các Trạm Y tế giao UBND xã, thị 

trấn quản lý, theo dõi, báo cáo và hàng năm xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí đầu 

tư xây mới và sửa chữa.  

3. Các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có): 

Các đơn vị Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia 

định, Trung tâm Y tế dự phòng huyện: Thực hiện theo công nợ hiện hành. 

C. HIỆU QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Về tổ chức bộ máy:  

- Có 03 đơn vị Y tế huyện: Giảm 02 đơn vị;  

- Các Ban, Phòng, Khoa: Giảm 02 ban Dân số (Ban Truyền thông - Dịch 

vụ; Ban Hành chính - Tổng hợp); 01 phòng (Hành chính tổng hợp) và 01 Khoa 

chăm sóc sức khỏe sinh sản (Trung tâm Y tế dự phòng) 

2. Về nhân sự: Giảm 02 Giám đốc. 

3. Về tổ chức Đảng, đoàn thể: 

- Có 01 Đảng bộ (Bệnh viện Đa khoa huyện) và 02 Chi bộ ( Trung tâm Y tế 

dự phòng huyện và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) trực thuộc Đảng 

bộ Thống nhất. Sau khi sáp nhập giảm 02 chi bộ, thành 01 Đảng bộ Trung tâm 

Y tế huyện; 

- Có 02 tổ chức Công đoàn cơ sở (Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm 

Y tế dự phòng), sau khi sáp nhập giảm 01 Tổ chức công đoàn cơ sở; 

- Có 01 Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

4. Về chức năng nhiệm vụ: 

- Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ 

thuật về y tế dự phòng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Khám bệnh, chữa bệnh, 

phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

- Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy sẽ giảm được đầu mối; Công tác chỉ đạo, 

điều hành sẽ tập trung và hiệu quả hơn từ huyện đến cơ sở. Việc sáp nhập các đơn 

vị tiết kiệm được cơ sở vật chất, nhân lực, tiết kiệm và phát huy được trang thiết bị 

hiện có; việc điều phối nhân lực thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị như: Khám chữa bệnh, Y tế dự phòng, Dân số - 

Kế hoạch hóa gia đình được thuận lợi; việc quản lý, điều hành được thống nhất, 

không bị chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. 

D. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

- Kinh phí xây dựng đề án, in ấn tài liệu: 50 triệu đồng; 

- Kinh phí đặt biển, bảng, vận chuyển, lắp đặt thiết bị, làm con dấu và công 

tác khác: 400 triệu đồng. 

Đ. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm y 

tế huyện để sớm đi vào hoạt động, ổn định. 

Phần thứ V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Lộ trình xây dựng hoàn chỉnh Đề án: 
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- Trước ngày 20/5/2020: Xây dựng và hoàn thiện đề án trình Sở Y tế 

thẩm định; 

- Trước ngày 25/5/2020: Hoàn thiện đề án trình Sở Nội vụ thẩm định, trình 

UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Y tế huyện. 

2. Lộ trình triển khai thực hiện Đề án. 

* Tháng 6/2020: Tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa về UBND huyện quản lý. 

* Tháng 6/2020: 

- Sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình và Bệnh viện đa khoa huyện thành Trung tâm Y tế huyện. Kiện toàn tổ 

chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm y tế huyện theo các văn bản 

hướng dẫn. 

- Thực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo 

Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh. 

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế: 

- Tham mưu UBND huyện sau khi hoàn thành các thủ tục thành lập, khẩn 

trương ổn định mọi mặt công tác để đưa Trung tâm y tế huyện chính thức đi vào 

hoạt động trước ngày 05/6/2020, đảm bảo đáp ứng liên tục nhiệm vụ chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân. 

- Phối hợp với phòng Nội vụ, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án; chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế của Trung tâm. Phối hợp các đơn vị liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức ra mắt Trung tâm Y tế huyện. 

- Định kỳ hàng năm, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Uỷ ban 

nhân dân huyện. 

2. Phòng Nội vụ: 

- Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập Trung tâm Y tế 

huyện sau khi có chủ trương của UBND tỉnh. Phối hợp thẩm định và trình 

UBND huyện phê duyệt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.  

- Tham mưu UBND huyện quyết định bố trí, sắp xếp và chuyển giao số 

lượng người làm việc (biên chế viên chức), hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công 

chức, viên chức và người lao động từ các đơn vị hợp nhất về Trung tâm Y tế 

huyện quản lý sau khi có quyết định thành lập; giao số lượng người làm việc 

hàng năm cho Trung tâm Y tế huyện theo Đề án vị trí việc làm, số lượng người 

làm việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Hướng dẫn, thực hiện chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị quyết số 

94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Phối hợp với phòng Y tế và các đơn vị có liên quan thực hiện việc tiếp 

nhận, bàn giao tài chính, tài sản, nhân sự và các nội dung có liên quan của Bệnh 

viện đa khoa tuyến huyện thuộc Sở Y tế về UBND huyện quản lý, hoàn thành 

trước ngày 31/5/2020. Rà soát cơ sở vật chất để bố trí sử dụng phù hợp, hiệu 

quả, tránh lãng phí. 
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- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch, dự toán kinh phí của ngành y tế, phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh 

phí thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh phí từ nguồn giảm chi trực 

tiếp của ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám chữa bệnh. 

4. Phòng Kinh tế & Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ tài liệu và chuyển giao trụ sở, các công trình xây 

dựng từ các đơn vị hợp nhất về Trung tâm Y tế huyện quản lý. 

5. Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình, Bệnh viện Đa khoa huyện:  

Căn cứ nội dung của Đề án này, tổ chức kiểm kê tài sản, tài chính, thống kê 

nhân sự, trong thời hạn 20 ngày kể từ khi có Quyết định thành lập Trung tâm; 

trên cơ sở đó tiến hành bàn giao tài sản, tài chính cho Trung tâm Y tế theo trình 

tự, thủ tục quy định. 

6. Trung tâm Y tế huyện: 

- Sau khi Trung tâm được thành lập phải thực hiện ngay việc kiện toàn tổ 

chức bộ máy theo Đề án được ban hành. 

- Xây dựng đề án vị trí việc làm Trung tâm Y tế huyện trình phòng Nội vụ 

thẩm định trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh xem xét, quyết định, hoàn thành trước 

ngày 30/6/2020. 

- Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm theo quy định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm theo quy định. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các công việc còn tồn 

đọng; bố trí cán bộ, viên chức vào từng nhiệm vụ cụ thể đi vào hoạt động ngay 

sau khi được hợp nhất. 

Trên đây là Đề án hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng, Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình, Bệnh viện Đa khoa huyện thành Trung tâm Y tế huyện; UBND 

huyện Nghi Xuân kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt./. 

 
Nơi nhân:  
- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đồng chí UVBTV Huyện ủy; 

- Trưởng các phòng, ngành liên quan; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Trạm y tế các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, NV, YT. 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 


		chuonghv.nx@hatinh.gov.vn
	2020-05-20T15:25:22+0700


		namnh.nx@hatinh.gov.vn
	2020-05-20T15:27:16+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2020-05-20T16:29:12+0700


		2020-05-20T16:29:37+0700




