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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: 418/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố  

Phan Rang - Tháp Chàm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số  
- Kế hoạch hóa gia đình thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

trực thuộc Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế _______________________________ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 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 Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc 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 
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 Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Y 
tế ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-
NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 
tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình 
hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành 
chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3597/TTr-SYT ngày 15 
tháng 10 năm 2018, ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định tại phiếu lấy ý 
kiến kèm theo Công văn số 3277/SNV-TCBM ngày 22 tháng 10 năm 2018 và ý 
kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3725/TTr-SNV ngày 20 tháng 
11 năm 2018, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số Kế 
hoạch hóa gia đình thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Chi cục Dân 
số Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm), với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Vị trí, chức năng: 

a) Vị trí pháp lý:  

- Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (sau đây gọi tắt là 
Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp 
nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà 
nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức nhân lực, hoạt 
động, tài chính và các nguồn lực khác của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên 
môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà 
nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật. 

b) Chức năng: Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, 
kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; dân số 
- kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do 
Giám đốc Sở Y tế ban hành theo quy định tại Khoản 21 Điều 2 Thông tư liên 
tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và 
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Y tế thuộc 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 
và các văn bản pháp luật liên quan. 

3. Cơ cấu tổ chức: 

a) Ban Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

b) Các phòng chức năng: gồm 04 phòng: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính; 

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; 

- Phòng Tài chính - Kế toán; 

- Phòng Dân số. 

c) Các khoa chuyên môn: gồm 04 khoa: 

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

- Khoa An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng; 
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- Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế. 

d) Phòng khám đa khoa khu vực: 02 phòng: 

+ Phòng khám đa khoa khu vực Phan Rang; 

+ Phòng khám đa khoa khu vực Tháp Chàm. 

đ) Các Trạm Y tế xã, phường gồm: 14 trạm y tế: 

- Trạm Y tế phường Đạo Long; 

- Trạm Y tế phường Thanh Sơn; 

- Trạm Y tế phường Mỹ Hương; 

- Trạm Y tế phường Kinh Dinh; 

- Trạm Y tế phường Phủ Hà; 

- Trạm Y tế phường Bảo An; 

- Trạm Y tế phường Phước Mỹ; 

- Trạm Y tế phường Đài Sơn; 

- Trạm Y tế xã Thành Hải; 

- Trạm Y tế phường Văn Hải; 

- Trạm Y tế phường Mỹ Bình; 

- Trạm Y tế phường Mỹ Đông; 

- Trạm Y tế phường Mỹ Hải; 

- Trạm Y tế phường Đông Hải. 

4. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm được Ủy ban nhân 
dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm; trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ được giao, cơ cấu chức danh, vị trí việc làm theo quy định, định mức biên chế 
do cơ quan có thẩm quyền giao và tình hình điều kiện thực tế của đơn vị. 

5. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc 
đánh giá chương trình hành động theo quy định), miễn nhiệm công chức, viên 
chức lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm 
ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ 
hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Trung tâm được thực hiện theo phân cấp quản lý của tỉnh và theo 
quy định của pháp luật. 

6. Phương án thực hiện: 

a) Về nhân sự: trên cơ sở số biên chế được giao cho Trung tâm Y tế thành 
phố Phan Rang - Tháp Chàm và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
(trước khi kiện toàn). Đồng thời thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế giai đoạn 
2015 - 2030 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Về trụ sở làm việc: 

- Trụ sở làm việc của đơn vị mới sau khi kiện toàn: 

+ Cơ sở 1: Tại trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - 
Tháp Chàm hiện nay. 
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+ Cơ sở 2: Tại Trạm Y tế phường Tấn Tài cũ. 

- Trụ sở làm việc của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (cũ): bàn 
giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

- Trụ sở Trạm Y tế phường Đô Vinh: trình cấp có thẩm quyền bán đấu giá 
để đầu tư nâng cấp Trạm Y tế Văn Hải. 

c) Về cơ sở vật chất và trang thiết bị khác: thành lập Hội đồng kiểm kê vật 
tư, tài sản của 02 đơn vị cũ để bàn giao cho đơn vị mới theo quy định. 

 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung 
năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Thời gian 
hoàn thành trước 30/11/2018. 

b) Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.  

c) Thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm theo 
đúng quy định hiện hành và đảm bảo đi vào hoạt động đạt hiệu quả; đồng thời 
thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế theo đúng quy định. 

d) Thành lập Hội đồng kiểm kê, bàn giao tài sản, tài chính, nhân sự,nhiệm 
vụ đang thực hiện của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sang Trung 
tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm theo đúng quy định. 

Thời gian hoàn thành các nhiệm vụ tại điểm b, c, d trước ngày 30/12/2018. 

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính: 

a) Phối hợp Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - 
Tháp Chàm xây dựng phương án tự chủ tài chính theo Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy chế tự 
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  

b) Phối hợp Sở Y tế hướng dẫn xác lập và quản lý tài sản công của Trung 
tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; điều chỉnh các nguồn kinh phí của 
đơn vị sau khi hợp nhất. 

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định sáp nhập Trung tâm Dân 
số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Chi cục 
Dân số Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm trực thuộc Sở Y tế theo quy định.  

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí 
việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm 
Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm theo quy định. 

c) Tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của Trung 
tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đảm bảo phù hợp với quy định hiện 
hành. 
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d) Hướng dẫn Sở Y tế quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý 
của Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm theo đúng quy định. 

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

2019. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, 
Tài chính; Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 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 

CHỦ TỊCH 
  

Lưu Xuân Vĩnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


