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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: 2056/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bác Ái  

trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế 
 huyện Bác Ái  trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận _____________________________ 

 
CHỦ TỊCH 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;  

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Bác Ái trực 
thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào 
Trung tâm Y tế huyện Bác Ái;  
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3954/TTr-SYT ngày 12 
tháng 11 năm 2018, ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định tại phiếu lấy ý 
kiến kèm theo Công văn số 2995/SNV-TCBM ngày 04 tháng 10 năm 2018 và ý 
kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3765/TTr-SNV ngày 21 tháng 
11 năm 2018,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bác 

Ái trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện 
Bác Ái trực thuộc Sở Y tế.  

 
Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện 
Bác Ái 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. Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 

 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 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; Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Giám đốc 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bác Ái và Trung tâm Y tế 
huyện Bác Ái; Chi cục trưởng Chi cục 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./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Lưu Xuân Vĩnh 

 

 

 

 

 

 

 


