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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ 

Số: 02/2019/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển 

 hệ thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt 
 tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận _______________________ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

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

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 
của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển hệ 
thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt tại Nghị quyết 
số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 43/TTr-SYT ngày 04 
tháng 12 năm 2018 và Báo cáo thẩm định số 06/BC-STP ngày 02 tháng 01 năm 
2019 của Sở Tư pháp.    

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế 

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 
16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 
Thuận, như sau: 
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1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh: 

a) Năm 2018: tổ chức lại Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội thành Bệnh 
viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần; Sáp nhập Trung tâm Phòng chống Sốt rét 
- Ký sinh trùng và Côn trùng vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Hợp nhất Trung 
tâm Giám định Y khoa và Trung tâm Pháp y thành Trung tâm Giám định Y khoa 
- Pháp  y. 

b) Năm 2019: điều chuyển nhiệm vụ kiểm nghiệm thực phẩm từ Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật sang Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm 
và bổ sung nhiệm vụ kiểm chuẩn thiết bị y tế cho Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược phẩm - Mỹ phẩm để thành lập Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm, Thực 
phẩm và Thiết bị y tế; sáp nhập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vào 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

2. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện: hợp nhất Trung tâm 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh 
Sơn vào Trung tâm Y tế cấp huyện, đảm bảo mỗi huyện, thành phố chỉ có một 
Trung tâm Y tế đa chức năng.  

3. Giải thể một số Trạm Y tế tại các huyện thành phố như sau: 

a) Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: phường Tấn Tài, phường Đô Vinh 
thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, xã Phước Đại thuộc 
Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, xã Lợi Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Thuận 
Bắc, thị trấn Khánh Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải, thị trấn Tân Sơn 
thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn. 

b) Chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của các Trạm Y tế cấp xã, 
phường, thị trấn giải thể vào Trung tâm Y tế trên địa bàn. 

 
Điều 2. Quy định chuyển tiếp 

Các nội dung không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo 
Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh 
Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 
11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh 
một số nội dung trong Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai 
đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 

2019. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các 
ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này/. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
Lê Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


