
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN 

  
Số:  2670    /QĐ-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bình Thuận, ngày    19    tháng  12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

huyện Hàm Tân vào Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

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

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2021 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 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện vào Trung tâm Y tế cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2840/TTr-SNV 

ngày 05 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Hàm Tân vào Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân. 

1. Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân (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, con dấu, 

tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo 

quy định của pháp luật. 

2. 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, an toàn thực phẩm, 
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dân số, kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp 

luật. 

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, 

hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về 

chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung 

ương; đồng thời, chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hàm 

Tân theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ cấu tổ chức 

a) Lãnh đạo Trung tâm: gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số 

lượng Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền về số lượng cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

b) Các phòng chức năng, gồm:  

- Phòng Tổ chức - Hành chính. 

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ. 

- Phòng Tài chính - Kế toán. 

- Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe. 

c) Các khoa chuyên môn, gồm: 

- Khoa Khám bệnh. 

- Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc. 

- Khoa Xét nghiệm. 

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh. 

- Khoa Nội. 

- Khoa Ngoại - Phụ sản. 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - An toàn thực phẩm. 

- Khoa Nhi. 

- Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế. 

- Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. 

- Khoa Truyền nhiễm. 

d) Phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm Y tế, gồm: 

- Phòng khám đa khoa khu vực Tân Minh. 

- Phòng khám đa khoa khu vực Tân Thắng. 

- Trạm Y tế xã Tân Đức. 

- Trạm Y tế xã Tân Phúc. 
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- Trạm Y tế xã Sông Phan. 

- Trạm Y tế thị trấn Tân Nghĩa. 

- Trạm Y tế xã Tân Hà. 

- Trạm Y tế xã Tân Xuân. 

- Trạm Y tế xã Sơn Mỹ. 

- Trạm Y tế xã Thắng Hải. 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 

Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện 

vào Trung tâm Y tế cấp huyện được phê duyệt kèm theo Quyết định số 

2608/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm 

bảo các điều kiện để Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân theo cơ cấu tổ chức mới 

chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

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

năm 2023. 

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CTUBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXNV, NCKSTTHC, SNV. (Ngan-17) 

             KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh  
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