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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc Sở Y tế” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

 

Căn cứ Quyết định số 2478/QĐ-UB ngày 26 tháng 7 năm 2005 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh “ V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế Quảng Ninh”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ 

Y tế về việc ban hành “quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH  
 

 Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

(sau đây gọi chung là huyện)”. 

 

 Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
 

 Điều 3: Các ông, bà Trưởng các phòng ban Sở Y tế và Giám đốc Trung 

tâm Y tế  huyện căn cứ quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhân:  
    -  Như điều 3  

  -  Lưu TCCB, VT 

GIÁM ĐỐC 

Vũ Thị Thu Thuỷ 

(Đã ký) 

 

 

 

 

                   



 1 

 
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế   

huyện thuộc Sở Y tế 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   429 /QĐ-SYT ngày 5  tháng 9 năm 2008 

của Sở Y tế) 
 

I. Chức năng:  
Trung tâm Y tế huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống 

bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền 

thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện. 
 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ 

thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục 

sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

 2/ Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:  

 2.1 Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, 

chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khoẻ lao 

động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trường, 

sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền 

thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật; 

 2.2 Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc 

lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế trên 

địa bàn; 

 2.3 Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân 

viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác; 

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

khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan; 

 2.5 Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình 

mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công; 

 2.6 Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối 

với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định 

của pháp luật; 

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

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

ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao; 
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III.cơ cấu tổ chức: 

A/ Tổ chức bộ máy: 

1/ Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và các Phó giám đốc. 

  

2/ Phòng chức năng, nghiệp vụ gồm: 

1. Phòng Hành chính tổng hợp; 

2. Phòng Truyền thông giáo dục sức khoẻ 

 

 3/ Các khoa chuyên môn: 

  3.1 Khoa Y tế công cộng; 

  3.2 Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS; 

  3.3 Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; 

  3.4 Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản; 

  3.5 Khoa Xét nghiệm; 

 

B/ Nhiệm vụ của các khoa, phòng: 

 1/ Phòng Hành chính tổng hợp: 

 1.1 Xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, 

tổng kết việc thực hiện kế hoạch; 

 1.2 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt 

động của Trung tâm; 

 1.3 Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị phục 

vụ cho công tác chuyên môn, hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm 

thanh, quyết toán theo quy định của Pháp luật. 

 1.4 Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách, khen 

thưởng, kỷ luật theo quy định của Pháp luật; 

 1.5 Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Trung tâm 

theo quy định; 

 

 2/ Phòng truyền thông giáo dục sức khoẻ: 

2.1 Thực hiện việc tuyên truyên các đường lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về lĩnh vực y tế; 

2.2 Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền 

thông giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ 

sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn; 

2.3 Thực hiện tư vấn sức khoẻ cho người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư 

vấn sức khoẻ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn; 

 

 3/ Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS: 

3.1 Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình 

hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, trên địa bàn; 

tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh; 

  3.2 Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, 

bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại công đồng trên địa bàn;  
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3.3 Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn 

quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các 

bệnh viện trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;  

3.4 Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến 

hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dich phát sinh, lây lan; 

3.5 Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, 

HIV/AIDS tại địa bàn; 

 3.6 Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về 

y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; 

 

 4/ Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm: 

 4.1 Hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về an toàn vệ sinh 

thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ 

chức trên địa bàn; 

 4.2 Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; 

 4.3 Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch 

vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều 

tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định; 

 4.4 Phối hợp thực hiện các hoạt động về chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm; 

 4.5 Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án 

liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; 

 

 5/ Khoa Y tế công cộng: 

5.1 Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế lao động, 

y tế học đường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống nhiễm độc hoá 

chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện 

pháp xử lý các chất thải trên địa bàn; 

5.2 Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện môi trường lao 

động, điều kiện môi trường trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng 

và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ 

thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn; 

5.3 Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa 

bàn trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, 

phòng, chống tại nạn thương tích; 

5.4 Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về 

sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng chống tai nạn thương tích và 

phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn; 

 

 6/ Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản: 

 6.1 Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và đánh giá thực 

trạng sức khoẻ sinh sản trên địa bàn; 

 6.2 Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực 

hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản; 
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 6.3 Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng chống nhiễm khuẩn đ-

ường sinh sản; 

 6.4 Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn; 

 

 7. Khoa Xét nghiệm: 

 7.1 Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn 

của Trung tâm và y tế tuyến xã; lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến 

trên theo quy định; 

 7.2 Phối hợp với khoa Cận lâm sàng của các Bệnh viện trên địa bàn để 

triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn; 

 7.3 Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy 

định của cấp có thẩm quyền. 

 

C/ Định mức lao động: Theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 
IV. Kinh phí hoạt động: 

1. Từ ngân sách sự nghiệp y tế. 

2. Từ các nguồn khác. 
V. Mối quan hệ công tác: 

1. Trung tâm Y tế huyện chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc 

Sở Y tế. 

2.  Trung tâm Y tế huyện chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp 

của các phòng ban chức năng của Sở Y tế và của các đơn vị y tế dự phòng tuyến 

tỉnh. 

3.  Trung tâm Y tế huyện có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị y tế và 

các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện. Chịu sự quản lý nhà nước về công tác 

y tế của Uỷ ban nhân dân cấp huyện./. 

GIÁM ĐỐC 

 

  Vũ Thị Thu Thuỷ 

(Đã ký) 

 


