
 60                                CÔNG BÁO/Số 28 + 29 /Ngày 09 - 09 - 2022 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 514/QĐ-UBND                     Kon Tum, ngày 11 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

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

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà trực thuộc Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum. 

1. Tên gọi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y 

tế huyện). 

2. Vị trí, chức năng 
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- Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y 

tế tỉnh Kon Tum, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được 

mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

- Trung tâm Y tế huyện: Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, 

nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn 

về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung 

ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà theo quy 

định của pháp luật. 

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

thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực 

phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định 

tại Điều 4 Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 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 trực 

thuộc Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, 

phân cấp; Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn và các 

văn bản pháp luật có liên quan. 

4. Cơ cấu tổ chức:  

a) Cơ cấu tổ chức 

- Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Các tổ chức trực thuộc gồm: 03 phòng chức năng; 08 khoa chuyên môn 

Mỗi phòng, khoa gồm Trưởng phòng, khoa; Phó Trưởng  phòng, khoa, 

trạm và các viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Số lượng các phó 

phòng, khoa thực hiện đảm bảo theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 
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- 03 phòng chức năng : 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán. 

+ Phòng  Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

+ Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe.  

- 08 khoa chuyên môn: 

+ Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất. 

+ Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng - Dinh dưỡng. 

+ Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng. 

+ Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản. 

+ Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

+ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. 

+ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh. 

+ Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế. 

- Các đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện: Trạm Y tế xã, thị trấn.  

b. Số lượng người làm việc 

Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định trên cơ 

sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức 

và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở 

Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 

tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng 

năm Trung tâm Y tế huyện xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng 

người làm việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 

theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.  
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5. Phương án sắp xếp nhân sự  

Trên cơ sở vị trí việc làm và tổng số người làm việc được Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao để điều động nhân lực giữa các khoa, phòng nhằm bảo đảm mỗi 

khoa, phòng phải được bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên. 

Ðiều 2. Giám đốc Sở Y tế ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay Quyết định số 

468/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

Điều 4. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn 
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