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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh  

về việc tổ chức lại Sở Y tế Hƣng Yên 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức lại Sở Y tế Hưng Yên, cụ thể như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Trong thời gian qua, tổ chức bộ máy của Sở Y tế đã được củng cố, sắp 

xếp, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên lĩnh 

vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đội ngũ công chức, người 

lao động ngày càng đảm bảo về chất lượng; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 

sống tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản, có tinh thần đoàn kết, trách 

nhiệm với nhiệm vụ được giao.  

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, số lượng công chức 

hành chính, những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao 

của Sở Y tế; yêu cầu đặt ra cần xây dựng tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, hiệu 

quả, thực hiện tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết 

nhiệm vụ. 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 

sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của 

Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14; 

Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Hưng Yên thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 36/KH-UBND 

ngày 30/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện Nghị quyết số 

18-NQ/TW; Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy về quy định 
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tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Theo đó, việc Sở Y tế thực hiện việc tổ chức lại để giảm các phòng tham 

mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ là cần thiết, nhằm đảm bảo về số 

lượng biên chế đáp ứng cho một phòng theo quy định, đồng thời đảm bảo phù 

hợp với việc thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại Sở theo hướng tinh gọn, đáp 

ứng yêu cầu cải cách hành chính, tuân thủ các quy định của pháp luật.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TRONG VIỆC XÂY DỰNG 

DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Việc xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ 

chức lại Sở Y tế tỉnh Hưng Yên nhằm mục đích: 

a) Tổ chức lại Sở Y tế Hưng Yên bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 04/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành và một số biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đồng thời 

thay thế Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế Hưng Yên. 

b) Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại Sở Y tế theo hướng tinh gọn, thu gọn 

đầu mối bên trong của Sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực 

hiện nhiệm vụ của Sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cùng các Nghị quyết, Chương 

trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

2. Quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng văn bản 

Việc xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ 

chức lại Sở Y tế Hưng Yên nhằm bảo đảm thực hiện theo đúng quan điểm chỉ 

đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của 

tỉnh tại các văn bản sau: 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 
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Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; 

Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy quy định về tiêu 

chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

tổ chức lại Sở Y tế Hưng Yên được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, cụ thể như sau:  

1. Thành lập Tổ biên tập xây dựng Tờ trình và Đề án, Dự thảo Quyết định 

2. Nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, Văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và tài liệu có liên quan đến 

Dự thảo Quyết định. 

3. Xây dựng Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Đề án và Dự thảo Quyết định. 

4. Tổ chức lấy ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan để đóng góp xây 

dựng, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Đề án và Dự thảo Quyết định: Ngày        

/8/2020, Sở Y tế đã có Công văn số           /SYT-TCCB về việc xin ý kiến góp ý 

Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Đề án của Sở Y tế và Dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh về việc tổ chức lại Sở Y tế Hưng Yên. 

5. Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Sở, Ban, 

Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; chỉnh lý, hoàn thiện Dự 

thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định. 

6. Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định: Ngày        /9/2020, Sở 

Y tế đã có Công văn số            /SYT-TCCB đề nghị Sở Tư pháp thẩm định Dự 

thảo Quyết định (kèm theo hồ sơ theo quy định). 

7. Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định Dự thảo Quyết định của 

Sở Tư pháp; chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định; lập hồ 

sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

IV. NỘI DUNG TỔ CHỨC LẠI SỞ Y TẾ 

Sáp nhập Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược và Phòng Quản lý 

hành nghề y dược tư nhân thành Phòng Nghiệp vụ và điều chuyển một số chức 

năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, như: Triển khai 

và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi thẩm 

quyền Sở Y tế. Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép và phục vụ công tác tra cứu, sao lục 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-51-2015-ttlt-byt-bnv-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-y-te-297739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/3/2015&eday=09/3/2015
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các hồ sơ cấp giấy phép của các cơ quan chức năng.Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý hồ sơ cấp phép. Thực hiện quy trình ISO hành chính công. Lưu 

trữ văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác liên quan đến hành 

nghề y, dược tư nhân nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, soạn thảo văn 

bản liên quan… về Văn phòng.  

 Nhằm thu gọn đầu mối; tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động theo yêu cầu của Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 

05/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 

30/3/2018 của UBND tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một 

số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Sau khi sắp xếp tổ chức lại Sở Y tế giảm từ 07 phòng còn 05 phòng tham 

mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm: 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Nghiệp vụ;  

- Phòng Tổ chức cán bộ; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

V. PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP NHÂN SỰ SAU KHI TỔ CHỨC LẠI SỞ 

Y TẾ 

 1. Về biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 

Năm 2020, Sở Y tế được UBND tỉnh giao 27 biên chế công chức và 03 

lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

2. Cơ cấu tổ chức hiện nay 

Hiện tại, số cán bộ công chức có mặt là 24 người và 03 lao động hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, trong đó: 

a) Lãnh đạo Sở: 03 người (Giám đốc và 02 Phó Giám đốc) 

b) Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ hiện có: 

- Trưởng phòng và tương đương: 06 người (05 trưởng phòng và Chánh 

thanh tra). 

- Phó trưởng phòng và tương đương: 04 người (03 phó trưởng phòng và 

Phó chánh thanh tra). 

- Công chức chuyên môn: 11 người 

- Lao động hợp đồng theo Nghị định 68: 03 người 

3. Dự kiến phƣơng án bố trí, sắp xếp nhân sự sau khi tổ chức lại Sở Y 

tế 

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc 
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b) Dự kiến bố trí, sắp xếp nhân sự của 05 phòng tham mưu tổng hợp và 

chuyên môn nghiệp vụ sau khi thực hiện tổ chức lại gồm:  

Trưởng phòng 05 người; Phó trưởng phòng 05 người; Công chức 11 

người; lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 03 người, cụ thể như 

sau: 

- Phòng Văn phòng: 08 người, gồm Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn 

phòng, 03 chuyên viên và 03 lao động hợp đồng theo Nghị định 68. 

- Thanh tra: 03 người, gồm Chánh Thanh tra; 01 Phó chánh thanh tra và 

01 thanh tra viên, chuyên viên (thấp hơn quy định 02 người vì số biên chế của 

Sở được giao thấp; mặt khác do đặc thù chức năng, nhiệm vụ có tính độc lập và 

có con dấu riêng nên không sáp nhập Thanh tra với các phòng tham mưu tổng 

hợp và chuyên môn, nghiệp vụ khác). 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 05 người, gồm Trưởng phòng, 01 Phó 

trưởng phòng và 03 chuyên viên. 

- Phòng Nghiệp vụ: 05 người, gồm Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng 

và 02 chuyên viên (cao hơn quy định 01 Phó trưởng phòng); 

- Phòng Tổ chức cán bộ: 05 người, gồm Trưởng phòng, 01 Phó trưởng 

phòng và 03 chuyên viên. 

4. Phương án xử lý số lượng Phó trưởng phòng vượt quy định so với Quy 

định 02/QĐi-TU của Tỉnh ủy 

 Trong vòng 03 năm kể từ ngày Quyết định tổ chức lại Sở Y tế có hiệu lực 

thi hành, Sở Y tế sẽ bố trí sắp xếp lại số phó trưởng phòng (vượt quá quy định) 

đảm bảo theo đúng Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy về quy 

định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 

trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

 Đồng thời, trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại Sở Y tế, nếu có sự thay đổi 

ở các vị trí lãnh đạo, quản lý các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ (nghỉ việc, chuyển công tác…), Lãnh đạo Sở sẽ nghiên cứu, thảo luận, 

thống nhất bố trí sắp xếp lại công chức lãnh đạo các phòng thuộc Sở và đề nghị 

cấp có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm để đảm bảo số lượng lãnh đạo các 

phòng phù hợp theo quy định. 

 VI. BỐ CỤC VÀ  NỘI  DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục của Dự thảo Quyết định 

Bố cục của Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên (sau đây 

gọi tắt là Dự thảo Quyết định) gồm có 08 điều. 

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định 

2.1. Vị trí, chức năng 

a) Sở Y tế Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa 
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bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược 

cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; 

dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa 

bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

b) Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ 

đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng 

thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ 

của Bộ Y tế. 

c) Trụ sở làm việc của Sở: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Sở Y tế Hưng Yên thực hiện 26 nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 

Điều 2 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh. 

2.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

2.3.1. Lãnh đạo Sở: 

-  Sở có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc; 

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; 

chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả 

lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công 

tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc 

Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; 

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân 

chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách 

đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân 

cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; 

- Căn cứ các quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, Giám 

đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các các tổ chức, cơ quan, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành, theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-51-2015-ttlt-byt-bnv-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-y-te-297739.aspx
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- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị 

cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao 

hơn quy định khác). 

2.3.2. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

gồm: 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Nghiệp vụ;  

- Phòng Tổ chức cán bộ; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở bố trí 

tối thiểu từ 05 biên chế trở lên, gồm: Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó 

Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng có từ 05 đến 09 

biên chế được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 10 biên chế trở lên được 

bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng). Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, đánh giá, khen thưởng, 

kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật, quy 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, 

công chức, viên chức và theo tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng thuộc Sở do cấp có thẩm quyền ban hành. 

2.3.3. Các cơ quan hành chính trực thuộc Sở gồm: 

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Các Chi cục trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng theo quy định của pháp luật; cơ cấu tổ chức của các Chi cục có không quá 

02 phòng. 

2.3.4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: 

a) Về lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

b) Về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng gồm các đơn vị: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên; 

- Bệnh viện Đa khoa Phố Nối; 

- Bệnh viện Sản - Nhi; 

- Bệnh viện Phổi; 

- Bệnh viện Mắt; 

- Bệnh viện Tâm thần kinh; 

- Bệnh viện Y dược cổ truyền; 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới; 
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- Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. 

c) Về lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm. 

d) Về lĩnh vực pháp y: Trung tâm Pháp y. 

đ) Về lĩnh vực giám định y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa. 

e) Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố được tổ chức thống nhất trên địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám 

bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các nhiệm vụ khác theo quy định của 

pháp luật hiện hành gồm: 

- Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên; 

- Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào; 

- Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ; 

- Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ; 

- Trung tâm Y tế huyện Ân Thi; 

- Trung tâm Y tế huyện Kim Động; 

- Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu; 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm; 

- Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. 

2.3.5. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: 

a) Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở 

vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động 

và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm 

quyền giao hoặc phê duyệt. 

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc 

làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong 

các các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng 

Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có) và kế hoạch biên chế công chức, số 

lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập của Sở theo quy định của pháp luật; phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

c) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý, nâng bậc lương, chuyển 

ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực 

hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở phải 
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căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức và tiêu chuẩn 

nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức; cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp 

luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, 

cán bộ, công chức, viên chức. 

2.4. Tổ chức thực hiện 

2.4.1. Giao Giám đốc Sở Y tế thực hiện những nhiệm vụ sau: 

a) Chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, tổ chức thực hiện 

quy trình, thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm 

công chức quản lý các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở theo quy định; 

b) Xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của 

pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

c) Xây dựng và chỉ đạo việc xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 

thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt; 

d) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cơ quan Sở; chỉ đạo việc 

xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt quy chế làm việc của các cơ quan, 

tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; quy định cụ thể 

nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các phòng 

tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; quy định chế độ 

thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của các phòng tham 

mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật, quy 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, 

công chức, viên chức; 

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng 

dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố. 

2.4.2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện của Sở Y tế. Trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, nếu có vấn đề phát sinh 

hoặc có khó khăn vướng mắc, Giám đốc Sở Nội vụ kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

2.5. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .....tháng.....năm 2020. Các 

quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.  

2.6. Trách nhiệm thi hành 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, 

Y tế, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Đề án của Sở và Dự 

thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Sở Y tế, Sở Y tế 

đã xin ý kiến tham gia góp ý của các Ban, Sở, Ngành và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố vào các dự thảo văn bản nêu trên; tổng hợp, tiếp thu, giải trình các 

ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan nêu trên tại Báo cáo số          /BC-SYT 

ngày         /       /2020 của Sở Y tế; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 

Dự thảo Quyết định của Sở Tư pháp; chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Tờ trình của Sở Y tế về Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức lại Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 

(Sở Y tế gửi kèm Đề án và Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc tổ chức lại Sở Y tế tỉnh Hưng Yên). 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VP, TCCB. 
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QUYẾT ĐỊNH 

V/v tổ chức lại Sở Y tế tỉnh Hƣng Yên 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƢNG YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh; 

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

/    /2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức lại Sở Y tế tỉnh Hƣng Yên 

Tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 

Điều 2. Vị trí, chức năng 

1. Vị trí 

 Sở Y tế tỉnh Hưng Yên (sau đây viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, 

chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y 

dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm 

y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên 

địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Chức năng 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-51-2015-ttlt-byt-bnv-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-y-te-297739.aspx
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Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, 

quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời 

chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của 

Bộ Y tế. 

3. Trụ sở làm việc của Sở: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng 

năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế; 

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế; 

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối 

với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền 

ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế ở địa phương; 

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, 

cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật; 

c) Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế với các sở, 

ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác y tế ở 

địa phương; giữa Phòng Y tế với các đơn vị, tổ chức có liên quan về công tác y 

tế trên địa bàn huyện; 

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong 

phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình và 

công tác y tế khác ở địa phương. 

3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, 

phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

4. Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc 

biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật. 

5. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao 

sức khỏe; 
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b) Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y 

tế ở địa phương. 

6. Về y tế dự phòng: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự 

phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh 

nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ 

sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; 

b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, 

bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây 

dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của 

pháp luật; 

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh 

phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ 

sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật; 

d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các 

phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật; 

đ) Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng 

chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh; 

e) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh của tỉnh. 

7. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp 

y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật; 

b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; 

c) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, 

phương pháp mới theo quy định của pháp luật. 

8. Về y dược cổ truyền: 

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với 

y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, 

đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa 

phương; 
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b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn 

tỉnh theo phân cấp; 

c) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy 

phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

theo quy định của pháp luật. 

9. Về dược và mỹ phẩm: 

a) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa 

bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; 

b) Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược 

(cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật; 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các 

nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp. 

10. Về an toàn thực phẩm: 

a) Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù 

của địa phương theo quy định của pháp luật; 

b) Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước 

uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm 

tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân 

cấp của Bộ Y tế; 

c) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp 

quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy 

định của pháp luật; 

d) Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an 

toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, 

cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và 

các đối tượng theo phân cấp quản lý; 

đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại tỉnh. 

11. Về trang thiết bị và công trình y tế: Hướng dẫn, đánh giá việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế. 

12. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản: 
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a) Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - 

kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy 

trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế 

hoạch hóa gia đình; 

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 

hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân 

số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

c) Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện 

kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật; 

d) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 

của tỉnh. 

13. Về bảo hiểm y tế: Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện 

chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. 

14. Về đào tạo nhân lực y tế: 

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và 

chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh; 

b) Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động 

đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế 

ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế 

theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

18. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công 

nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước 

và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế. 

20. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y 

tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

21. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức 

thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế; quy định cụ 

thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác 

của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo hướng dẫn chung 
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của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan và theo quy định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, 

vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ 

tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ 

luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở 

theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

23. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy 

định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế. 

26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

1. Lãnh đạo Sở: 

a) Sở có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc; 

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn 

tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, 

trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công 

tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc 

Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; 

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân 

chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách 

đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân 

cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; 

đ) Căn cứ các quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, Giám 

đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các các tổ chức, cơ quan, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. 
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e) Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị 

cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao 

hơn quy định khác). 

2. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở gồm: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Nghiệp vụ;  

d) Phòng Tổ chức cán bộ; 

đ) Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở bố trí 

tối thiểu từ 05 biên chế trở lên, gồm: Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó 

Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng có từ 05 đến 09 

biên chế được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 10 biên chế trở lên được 

bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng). Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, đánh giá, khen thưởng, 

kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật, quy 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, 

công chức, viên chức và theo tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng thuộc Sở do cấp có thẩm quyền ban hành. 

3. Các cơ quan hành chính trực thuộc Sở gồm: 

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Các Chi cục trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng theo quy định của pháp luật; cơ cấu tổ chức của các Chi cục có không quá 

03 phòng. 

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: 

a) Về lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

b) Về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng gồm các đơn vị: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên; 

- Bệnh viện Đa khoa Phố Nối; 

- Bệnh viện Sản - Nhi; 

- Bệnh viện Phổi; 

- Bệnh viện Mắt; 

- Bệnh viện Tâm thần kinh; 

- Bệnh viện Y dược cổ truyền; 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới; 
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- Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. 

c) Về lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm. 

d) Về lĩnh vực pháp y: Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên. 

đ) Về lĩnh vực giám định y khoa: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh. 

e) Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố được tổ chức thống nhất 

trên địa bàn các huyện, thành phố, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám 

bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các nhiệm vụ khác theo quy định của 

pháp luật hiện hành gồm: 

- Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên; 

- Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào; 

- Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ; 

- Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ; 

- Trung tâm Y tế huyện Ân Thi; 

- Trung tâm Y tế huyện Kim Động; 

- Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu; 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm; 

- Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. 

5. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: 

a) Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở 

vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động 

và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm 

quyền giao hoặc phê duyệt. 

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc 

làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong 

các các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng 

Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có) và kế hoạch biên chế công chức, số 

lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập của Sở theo quy định của pháp luật; phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

c) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý, nâng bậc lương, chuyển 

ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực 

hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong 
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các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở phải 

căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức và tiêu chuẩn 

nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức; cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp 

luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó 

trưởng phòng các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 

Sở, sau khi tổ chức lại Sở mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm vào chức 

vụ lãnh đạo mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo đang được hưởng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi tổ chức lại 

Sở theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp đã giữ chức vụ theo 

thời hạn bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ 

đang hưởng đủ 06 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ 

nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo đang hưởng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 

140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ 

cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, 

kiện toàn tổ chức bộ máy và theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Giám đốc Sở Y tế thực hiện những nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của 

pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

b) Xây dựng và chỉ đạo việc xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 

thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt; 

c) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cơ quan Sở; chỉ đạo việc 

xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt quy chế làm việc của các cơ quan, 

tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; quy định cụ thể 

nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các phòng 

tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; quy định chế độ 

thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của các phòng tham 

mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật, quy 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, 

công chức, viên chức; 
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d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng 

dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố. 

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

của Sở Y tế. Trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, nếu có vấn đề phát sinh hoặc 

có khó khăn vướng mắc, Giám đốc Sở Nội vụ kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ....tháng....năm 2020; bãi 

bỏ các quy định, văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây trái với 

các quy định tại Quyết định này.  

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, 

Y tế, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 8; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Y tế;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, CVNC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phóng 

 



UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ THẢO 

ĐỀ ÁN 

Tổ chức lại Sở Y tế tỉnh Hƣng Yên 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-SYT ngày        /9/2020 của Sở Y tế) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về Thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế 

hoạch số 25-KH/ĐUS ngày 21/5/2018 của Đảng ủy Sở v/v Thực hiện các Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); 

 Sở Y tế xây dựng Đề án tổ chức lại Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, cụ thể như 

sau: 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 I. SỰ CẦN THIẾT 

Trong thời gian qua, tổ chức bộ máy của Sở Y tế đã được củng cố, sắp 

xếp, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên lĩnh 

vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đội ngũ công chức, người 

lao động ngày càng đảm bảo về chất lượng; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 

sống tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản, có tinh thần đoàn kết, trách 

nhiệm với nhiệm vụ được giao.  

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, số lượng công chức 

hành chính, những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao 

của Sở Y tế; yêu cầu đặt ra cần xây dựng tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, hiệu 

quả nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết nhiệm vụ. 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 

sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của 

Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14; 

Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Hưng Yên thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 36/KH-UBND 

ngày 30/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện Nghị quyết số 

18-NQ/TW; Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy về quy định 
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tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Theo đó, việc Sở Y tế thực hiện việc tổ chức lại để giảm các phòng tham 

mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ là cần thiết, nhằm đảm bảo về số 

lượng biên chế đáp ứng cho một phòng theo quy định, đồng thời đảm bảo phù 

hợp với việc thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại Sở theo hướng tinh gọn, đáp 

ứng yêu cầu cải cách hành chính, tuân thủ các quy định của pháp luật.  

 II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 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; 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

- Nghị định 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; 

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

- Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Một số 

vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của 

Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

- Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh; 

- Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy 

Hưng Yên thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 

lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-51-2015-ttlt-byt-bnv-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-y-te-297739.aspx
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- Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy Hưng Yên về thực 

hiện Nghị quyết số 18-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 về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả; 

- Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy Hưng Yên về thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

- Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

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

công lập; 

 - Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh 

Hưng Yên V/v ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức , cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên; 

- Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế Hưng Yên. 

 

Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ  

VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

 1. Vị trí, chức năng 

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên (sau đây viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, 

chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y 

dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm 

y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên 

địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, 

quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời 

chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của 

Bộ Y tế. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn  

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên thực hiện 26 nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-51-2015-ttlt-byt-bnv-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-y-te-297739.aspx
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quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh. 

 3. Cơ cấu tổ chức 

 3.1. Lãnh đạo Sở: Gồm Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc 

(Theo quy định tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế Hưng Yên). 

3.2. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

gồm: 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Tổ chức cán bộ; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Phòng Nghiệp vụ Y; 

- Phòng Nghiệp vụ Dược; 

- Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân. 

3.3. Các cơ quan hành chính trực thuộc Sở gồm: 

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Các Chi cục trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng theo quy định của pháp luật; cơ cấu tổ chức của các Chi cục có không quá 

02 phòng. 

3.4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: 

a) Về lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật; 

b) Về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng gồm các đơn vị: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên; 

- Bệnh viện Đa khoa Phố Nối; 

- Bệnh viện Sản - Nhi; 

- Bệnh viện Phổi; 

- Bệnh viện Mắt; 

- Bệnh viện Tâm thần kinh; 

- Bệnh viện Y dược cổ truyền; 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới; 

- Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. 
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c) Về lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm. 

d) Về lĩnh vực pháp y: Trung tâm Pháp y. 

đ) Về lĩnh vực giám định y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa. 

e) Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố được tổ chức thống nhất trên địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám 

bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các nhiệm vụ khác theo quy định của 

pháp luật hiện hành gồm: 

- Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên; 

- Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào; 

- Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ; 

- Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ; 

- Trung tâm Y tế huyện Ân Thi; 

- Trung tâm Y tế huyện Kim Động; 

- Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu; 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm; 

- Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. 

4. Biên chế công chức hành chính và lao động hợp đồng 

Theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh, Sở 

Y tế được giao 27 biên chế công chức hành chính và 03 lao động hợp đồng theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, trong đó: 

- Lãnh đạo Sở: 04 người (Giám đốc và 03 Phó Giám đốc). 

- Văn phòng: 05 người (02 chuyên viên, 03 lao động hợp đồng Nghị định 

68). 

- Thanh tra: 03 người (Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra, 01 thanh 

tra viên). 

- Phòng Tổ chức cán bộ: 03 người (Trưởng phòng và 02 chuyên viên). 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 05 người (Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng 

phòng, 03 chuyên viên). 

- Phòng Nghiệp vụ Y: 03 người (Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 

01 chuyên viên). 

- Phòng Nghiệp vụ Dược: 02 người (Trưởng phòng, 01 chuyên viên). 

- Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân: 03 người (Trưởng phòng, 01 

Phó Trưởng phòng và 01 chuyên viên). 

(Có phụ lục số 01 kèm theo) 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Kết quả đạt đƣợc và những ƣu điểm 

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Y tế; 

sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp; tập 

thể lãnh đạo Sở luôn đoàn kết phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ 

đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành; thường xuyên đổi mới phương thức 

lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới 

sự hài lòng của người bệnh, người dân; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm 

vụ chính trị được giao. Chính vì vậy, toàn ngành luôn hoàn thành và hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm; một số lĩnh vực công tác 

có chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả cao; hằng năm được đánh giá xếp loại 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những thành tích đạt được Sở đã được Chủ tịch 

nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều 

Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Y tế. 

 2. Đánh giá hạn chế và những vấn đề khó khăn, vƣớng mắc 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của 

UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên thì cơ cấu tổ chức của Sở hiện nay cơ bản 

phù hợp và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Về tổ chức hoạt động 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao cơ bản không có khó khăn, vướng mắc.  

 Tuy nhiên, tại một số phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp 

vụ còn khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đó là: Trong giai 

đoạn hiện nay, khối lượng công việc ngày càng nhiều; yêu cầu đặt ra ở mức độ 

cao hơn; một số loại hình công việc có tính chất đặc thù, phức tạp... Trong khi 

đó từ năm 2015 đến nay, Sở Y tế đã bị cắt giảm 04/31 biên chế công chức hành 

chính (13%), nhân lực bố trí cho các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ của Sở rất thiếu, tạo nên một áp lực rất lớn trong quá trình giải quyết, 

thực thi nhiệm vụ của Sở.  

 2. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc 

 - Do thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ 

công chức hành chính từ năm 2015 đến nay Sở đã bị cắt giảm 04 biên chế công 

chức hành chính: Năm 2015, có 31 công chức hành chính và 03 lao động hợp 

đồng 68, đến nay còn 27 công chức hành chính và 03 lao động hợp đồng 68. 

Mặt khác, số biên chế được giao hiện chưa thực sự đáp ứng theo yêu cầu của các 

vị trí việc làm, nhiều vị trí việc làm đang phải kiêm nhiệm. Trên thực tiễn, có 

những vị trí việc làm cần tăng số lượng công chức làm công tác chuyên môn 

mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, như: vị trí việc làm tại Bộ phận “Một cửa” 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-51-2015-ttlt-byt-bnv-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-y-te-297739.aspx
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không thể dưới 02 người (hiện nay 01 chuyên viên phòng nghiệp vụ y đang 

kiêm nhiệm)... 

 - Năng lực chuyên môn của một bộ phận nhỏ công chức còn hạn chế; 

năng lực quản lý và điều hành, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực thi công vụ 

của công chức đôi lúc chưa kịp thời, nên ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ 

công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành. 

 

Phần thứ ba 

NỘI DUNG TỔ CHỨC LẠI SỞ Y TẾ 

I. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG QUẢN LÝ 

1. Mục tiêu 

Tổ chức lại Sở Y tế, nhằm giảm số lượng các phòng tham mưu tổng hợp 

và chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; tăng cường tính chuyên môn hóa, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với công 

việc; góp phần hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm, giảm chi phí hoạt động 

thường xuyên; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Ngành, góp phần thực hiện 

các mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

2. Phạm vi 

Tổ chức lại Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng 

Nghiệp vụ Dược và Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thành Phòng 

Nghiệp vụ; 

3. Đối tƣợng quản lý 

Sở Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Y tế dự phòng; 

khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y 

tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực 

phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công 

tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (đối tượng quản lý 

không thay đổi so với trước khi tổ chức lại). 

II. LOẠI HÌNH VÀ TÊN GỌI 

1. Loại hình: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tên gọi: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 

3. Trụ sở làm việc của Sở: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

III. PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI SỞ Y TẾ 

 1. Tổ chức lại các phòng tham mƣu tổng hợp và chuyên môn nghiệp 

vụ 

 Quán triệt và thực hiện chủ trương lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh về cải cách hành chính, tổ chức lại nhằm thu gọn đầu 

mối, giảm bớt cấp trung gian, sắp xếp lại một số phòng có chức năng, nhiệm vụ 
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tương đồng, có sự liên quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; qua thực 

tiễn triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, Sở Y tế đề nghị UBND 

tỉnh: 

a) Sáp nhập Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược và Phòng Quản 

lý hành nghề y dược tư nhân thành Phòng Nghiệp vụ và điều chuyển một số 

chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, như: Triển 

khai và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi 

thẩm quyền Sở Y tế. Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép và phục vụ công tác tra cứu, 

sao lục các hồ sơ cấp giấy phép của các cơ quan chức năng.Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý hồ sơ cấp phép. Thực hiện quy trình ISO hành chính 

công. Lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác liên quan 

đến hành nghề y, dược tư nhân nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, soạn 

thảo văn bản liên quan… về Văn phòng.  

Sau khi sắp xếp tổ chức lại Sở Y tế giảm từ 07 phòng còn 05 phòng tham 

mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm: 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Nghiệp vụ;  

- Phòng Tổ chức cán bộ; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

 Lý do:  

- Phòng Nghiệp vụ Y: Có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế 

trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn 

nghiệp vụ y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế. 

- Phòng Nghiệp vụ Dược: Có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế 

trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn 

Nghiệp vụ Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của 

con người trên địa bàn tỉnh. 

- Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân: Có chức năng tham mưu cho 

Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành nghề Y, 

Dược tư nhân, bán công, dân lập… (bao gồm cả y, dược học cổ truyền). 

Nên sáp nhập 03 phòng nêu trên thành Phòng Nghiệp vụ sẽ thuận lợi 

trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực y, dược, quản lý hành 

nghề y dược tư nhân được tập trung, liên hoàn; mặt khác công tác quản lý hành 

nghề y dược tư nhân được chặt chẽ và sâu sát hơn. 

 b) Đối với những phòng còn lại: Cơ bản giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ. 

 (So sánh chức năng của các phòng trước và sau khi thực hiện tổ chức lại 

chi tiết tại Phụ lục số 02). 

 2. Phƣơng án nhân sự của Sở Y tế sau khi tổ chức lại 



9 
 

 

 2.1. Về biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68: 

 Theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh, 

năm 2020 Sở Y tế được giao 27 biên chế công chức hành chính và 03 lao động 

hợp đồng theo Nghị định 68. 

 Nhân sự hiện có mặt là 24/27 biên chế công chức; 3/3 lao động hợp đồng 

theo Nghị định 68. 

2.2. Cơ cấu tổ chức hiện nay như sau: 

a) Lãnh đạo Sở: Hiện có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc 

b) Tại 07 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, hiện có: 

- Trưởng phòng và tương đương:              06 người;  

- Phó Trưởng phòng và tương đương:       04 người;   

- Chuyên viên:                                           11 người; 

- Lao động hợp đồng theo Nghị định 68:  03 người. 

2.3. Dự kiến Phương án bố trí, sắp xếp nhân sự sau khi tổ chức lại Sở Y 

tế như sau: 

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc 

b) Tại 05 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở: 

- Trưởng phòng và tương đương:          05 người;  

- Phó Trưởng phòng và tương đương:  05 người;   

- Chuyên viên:                                       11 người; 

- Lao động hợp đồng NĐ 68:                03 người. 

Dự kiến nhân sự ở mỗi phòng nghiệp vụ như sau: 

- Văn phòng: 08 người, gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn 

phòng, 03 chuyên viên, 03 lao động hợp đồng Nghị định 68. 

- Thanh tra: 03 người, gồm: Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra, 01 

thanh tra viên. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 05 người, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó 

Trưởng phòng, 03 chuyên viên. 

- Phòng Tổ chức cán bộ: 05 người, gồm: Trưởng phòng, 04 chuyên viên. 

- Phòng Nghiệp vụ: 05 người, gồm: Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng 

phòng, 02 chuyên viên (cao hơn quy định 01 phó trưởng phòng do sáp nhập).  

(Chi tiết tại Phụ lục số 03; Phụ lục số 04) 

 2.4. Phương án xử lý số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn so với quy 

định: 

So với Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương 
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đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, sau khi tổ chức lại 

Sở, số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn quy định là 01 người.  

 Trong vòng 03 năm kể từ ngày Quyết định tổ chức lại Sở Y tế có hiệu lực 

thi hành, Sở Y tế sẽ bố trí sắp xếp lại số phó trưởng phòng (vượt quá quy định) 

đảm bảo theo đúng theo Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy về 

quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương 

đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

 Đồng thời, trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại Sở Y tế, nếu có sự thay đổi 

ở các vị trí lãnh đạo, quản lý các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ (nghỉ việc, chuyển công tác…), Lãnh đạo Sở sẽ nghiên cứu, thảo luận, 

thống nhất bố trí sắp xếp lại công chức lãnh đạo các phòng thuộc Sở và đề nghị 

cấp có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm để đảm bảo số lượng lãnh đạo các 

phòng phù hợp theo quy định. 

 2.5. Quy định chuyển tiếp 

Đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó 

trưởng phòng các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc 

Sở, sau khi tổ chức lại Sở mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm vào 

chức vụ lãnh đạo mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo đang được hưởng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi 

tổ chức lại Sở theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp đã giữ 

chức vụ theo thời hạn bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được hưởng bảo lưu phụ 

cấp chức vụ đang hưởng đủ 06 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo 

hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so 

với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng theo quy định tại Điều 2 Quyết định 

số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên 

chế. 

 3. Phƣơng án về tài sản, trang thiết bị 

 Sau khi sáp nhập Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược và Phòng 

Quản lý hành nghề y dược tư nhân thành Phòng Nghiệp vụ, dự kiến phương án 

xử lý tài sản, trang thiết bị hiện có của các phòng như sau: 

 - Điều chuyển toàn bộ trang thiết bị hiện có của Phòng Nghiệp vụ Y và 

Phòng Nghiệp vụ Dược về Phòng Nghiệp vụ quản lý và sử dụng. 

 - Điều chuyển toàn bộ trang thiết bị hiện có của Phòng Quản lý hành nghề 

y dược tư nhân về Văn phòng Sở quản lý và sử dụng. 

 4. Lộ trình thực hiện: Dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2021. 

IV. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ 

CHỨC 
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1. Vị trí và chức năng 

Sở Y tế Hưng Yên (sau đây viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa 

bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược 

cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; 

dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa 

bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, 

quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời 

chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của 

Bộ Y tế. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng 

năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế; 

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế; 

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối 

với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền 

ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế ở địa phương; 

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, 

cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật; 

c) Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế với các sở, 

ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác y tế ở 

địa phương; giữa Phòng Y tế với các đơn vị, tổ chức có liên quan về công tác y 

tế trên địa bàn huyện; 

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong 

phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình và 

công tác y tế khác ở địa phương. 

3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, 

phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật. 
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4. Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc 

biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật. 

5. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao 

sức khỏe; 

b) Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y 

tế ở địa phương. 

6. Về y tế dự phòng: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự 

phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh 

nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ 

sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; 

b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, 

bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây 

dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của 

pháp luật; 

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh 

phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ 

sơ công bố cơ sở điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp 

luật; 

d) Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II 

theo quy định của pháp luật; 

đ) Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng 

chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh; 

e) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh của tỉnh. 

7. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp 

y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật; 

b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; 

c) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, 

phương pháp mới theo quy định của pháp luật. 

8. Về y dược cổ truyền: 
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a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với 

y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, 

đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa 

phương; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn 

tỉnh theo phân cấp; 

c) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy 

phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

theo quy định của pháp luật. 

9. Về dược và mỹ phẩm: 

a) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa 

bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; 

b) Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược 

(cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật; 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các 

nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp. 

10. Về an toàn thực phẩm: 

a) Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù 

của địa phương theo quy định của pháp luật; 

b) Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước 

uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm 

tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân 

cấp của Bộ Y tế; 

c) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù 

hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo 

quy định của pháp luật; 

d) Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an 

toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, 

cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và 

các đối tượng theo phân cấp quản lý; 

đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại tỉnh. 
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11. Về trang thiết bị và công trình y tế: Hướng dẫn, đánh giá việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế. 

12. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản: 

a) Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - 

kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy 

trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế 

hoạch hóa gia đình; 

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 

hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân 

số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

c) Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện 

kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật; 

d) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 

của tỉnh. 

13. Về bảo hiểm y tế: Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện 

chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. 

14. Về đào tạo nhân lực y tế: 

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và 

chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh; 

b) Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động 

đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế 

ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế 

theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

18. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công 

nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước 

và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế. 

20. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y 

tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
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21. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức 

thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế; quy định cụ 

thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác 

của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo hướng dẫn chung 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan và theo quy định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, 

vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ 

tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ 

luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở 

theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

23. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy 

định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế. 

26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ cấu tổ chức  

3.1. Lãnh đạo Sở: 

a) Sở có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc; 

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn 

tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, 

trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công 

tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc 

Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; 

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân 

chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách 

đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân 

cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; 

đ) Căn cứ các quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, Giám 
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đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các các tổ chức, cơ quan, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. 

e) Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị 

cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao 

hơn quy định khác). 

3.2. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

Sau khi tổ chức lại, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm 05 phòng (giảm 02 

phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ), cụ thể như sau: 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Nghiệp vụ;  

- Phòng Tổ chức cán bộ; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở bố trí 

tối thiểu từ 05 biên chế trở lên, gồm: Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó 

Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng có từ 05 đến 09 

biên chế được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 10 biên chế trở lên được 

bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng).  

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ 

chức, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các 

chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 

thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và theo tiêu 

chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở do cấp có thẩm 

quyền ban hành. 

3.3. Các cơ quan hành chính trực thuộc Sở gồm: 

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Các Chi cục trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng theo quy định của pháp luật; cơ cấu tổ chức của các Chi cục có không quá 

03 phòng. 

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: 

4.1. Về lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật; 

4.2. Về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng gồm các đơn 

vị: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên; 
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- Bệnh viện Đa khoa Phố Nối; 

- Bệnh viện Sản - Nhi; 

- Bệnh viện Phổi; 

- Bệnh viện Mắt; 

- Bệnh viện Tâm thần kinh; 

- Bệnh viện Y dược cổ truyền; 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới; 

- Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. 

4.3. Về lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm. 

4.4. Về lĩnh vực pháp y: Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên. 

4.5. Về lĩnh vực giám định y khoa: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh. 

4.6. Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố được tổ chức thống nhất trên 

địa bàn các huyện, thành phố, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, 

chữa bệnh, phục hồi chức năng và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp 

luật hiện hành gồm: 

- Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên; 

- Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào; 

- Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ; 

- Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ; 

- Trung tâm Y tế huyện Ân Thi; 

- Trung tâm Y tế huyện Kim Động; 

- Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu; 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm; 

- Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. 

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được bố trí theo quy hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu thực tế của tỉnh và quy 

định của pháp luật.  

V. VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ TỔ CHỨC LẠI SỞ  

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và quy định của cấp có thẩm quyền, Sở 

Y tế đề nghị điểu chỉnh trong cơ cấu tổ chức, cụ thể như sau: Sáp nhập Phòng 

Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược và Phòng Quản lý hành nghề y dược tư 

nhân thành Phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; đồng thời đảm bảo các tiêu chí 

thành lập tổ chức hành chính theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 
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158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. 

VI. DỰ KIẾN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ 

CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC 

1. Về vị trí việc làm 

Vị trí việc làm của Sở thực hiện theo Quyết định số 2048/QĐ-BNV ngày 

31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên.  

2. Biên chế công chức và số lƣợng ngƣời làm việc (biên chế sự nghiệp)  

a) Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở 

vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động 

và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm 

quyền giao hoặc phê duyệt. 

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc 

làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các 

cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, hằng năm, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng 

Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người 

làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của 

Sở theo quy định của pháp luật, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ 

nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện 

các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở phải 

căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và tiêu chuẩn 

nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện theo quy định 

của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác 

tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.  

Phần thứ tƣ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Đề xuất, kiến nghị 

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh:  

 a) Xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Y tế; chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị liên quan triển khai thực hiện.  
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 b) Quan tâm phân bổ tăng chỉ tiêu biên chế công chức hành chính và lao 

động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ phù hợp với 

vị trí việc làm, tạo điều kiện để Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Giám đốc Sở Y tế 

a) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bố trí, sắp xếp, kiện 

toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và những vấn đề 

khác liên quan của Sở để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở sau khi được tổ chức lại; 

b) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, tổ chức thực hiện 

quy trình, thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, đồng ý cho bổ nhiệm 

công chức quản lý các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế theo quy định; 

c) Xây dựng và chỉ đạo việc xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 

thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt;  

d) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cơ quan Sở; chỉ đạo việc 

xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt quy chế làm việc của các cơ quan, 

tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; quy định cụ thể 

nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các phòng 

tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; quy định chế độ thông tin, 

báo cáo, mối quan hệ công tác, lề lối làm việc của các phòng tham mưu tổng 

hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật và quy định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng 

dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của Sở Y tế; 

b) Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc để 

xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

 Trên đây là Đề án Tổ chức lại Sở Y tế. Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt./. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Thị Anh 



 

 

 


