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Số: 2845/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 9 năm 2018 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh 

  
   

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 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 11/12/2015 

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 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư 

số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND 

tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 

44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013;  

Thực hiện Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND 

tỉnh về một số chính sách trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 

ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1669/TTr-SYT ngày 21/8/2018; 

Sở Nội vụ tại các Văn bản: Số 1048/SNV-TCBC ngày 07/9/2018 và số 

1103/SNV-TCBC ngày 19/9/2018; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 

580/STP-XDVB ngày 13/9/2018, 

  QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh trực thuộc 

Sở Y tế trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến 

tỉnh, bao gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Phòng, chống 

HIV/AIDS; Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục 

sức khỏe và Trung tâm Da liễu. 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (sau đây viết tắt là Trung tâm) 

là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, 

con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=524/TTr-SNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=524/TTr-SNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, 

kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của 

Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, 

kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế. 

Điều 2. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Trung tâm: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. 

b) Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số 

lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh 

vực công tác được phân công. 

2. Các Phòng chức năng:  

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;  

b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;  

c) Phòng Tài chính - Kế toán; 

d) Phòng Truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

3. Các Khoa chuyên môn: 

a) Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;  

b) Khoa Phòng, chống HIV/AIDS; 

c) Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm; 

d) Khoa Dinh dưỡng;  

đ) Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp;  

e) Khoa Sức khỏe sinh sản;  

g) Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng; 

h) Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế; 

i) Khoa Dược - Vật tư y tế; 

k) Khoa Cận lâm sàng; 

l) Phòng khám đa khoa (thực hiện khi có đủ điều kiện theo quy định của 

pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh). 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ 

luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám 

đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó 

Trưởng khoa của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp 

của UBND tỉnh. 

4. Số người làm việc của Trung tâm: Thực hiện theo Đề án vị trí việc làm 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế, số lượng người 

làm việc của Sở Y tế được UBND tỉnh giao, phê duyệt hàng năm.  
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Điều 3. Quy định chuyển tiếp 

1. Về xếp hạng Trung tâm: Trước mắt, tạm thời xếp hạng I cho Trung tâm 

theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế 

hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp Y tế. Sau khi Trung tâm đi vào hoạt 

động, Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng phương án xếp hạng cho Trung tâm đảm 

bảo theo đúng quy định hiện hành. 

2. Về hoạt động của các đơn vị được tổ chức lại: Trong thời gian thực 

hiện bàn giao, tiếp nhận, các đơn vị thuộc diện tổ chức lại tiếp tục hoạt động 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính đã 

được giao. 

3. Về Lãnh đạo Trung tâm: Trong giai đoạn tổ chức lại, Trung tâm có thể 

có nhiều hơn 03 Phó Giám đốc. Tuy nhiên phải đảm bảo thực hiện đúng quy 

định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều 

chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều 

chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày tổ 

chức lại. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ 

cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm). 

4. Về số người làm việc của Trung tâm: Trước mắt, để đảm bảo ổn định tổ 

chức, UBND tỉnh tạm giao biên chế cho Trung tâm bằng tổng số biên chế của 

các Trung tâm: Y tế dự phòng tỉnh; Phòng, chống HIV/AIDS; Phòng, chống Sốt 

rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe và Da liễu theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 

của UBND tỉnh. Chuyển nguyên trạng số người làm việc, hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng lao động khác của các đơn vị 

được tổ chức lại về Trung tâm quản lý. 

5. Các trường hợp đang là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn 

vị được tổ chức lại, sau khi sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so 

với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ, được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ theo quy 

định hiện hành.  

6. Về bàn giao tài sản, tài chính, phương tiện làm việc: Các đơn vị được tổ 

chức lại quy định tại Điều 1 Quyết định này tiến hành bàn giao tài sản, tài chính, 

phương tiện làm việc cho Trung tâm theo quy định. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm 

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo đúng 

quy định của pháp luật sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội 

vụ; thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc; lãnh đạo các khoa, 

phòng theo quy định pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; sắp xếp, bố trí và 
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thực hiện các chế độ, chính sách đối với số người làm việc tại Trung tâm theo 

quy định. 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị được tổ chức 

lại thực hiện bàn giao, tiếp nhận, quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, số 

người làm việc về Trung tâm quản lý theo quy định. 

c) Chỉ đạo Trung tâm tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; bố trí số người làm việc theo Đề án vị trí việc làm đã 

được phê duyệt; xây dựng quy chế hoạt động theo quy định. 

2. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ 

quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách 

nhiệm phối hợp, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định này. 

3. Thời gian hoàn thành việc thành lập Trung tâm và đi vào hoạt động 

trước ngày 31/10/2018. 

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các Quyết 

định của UBND tỉnh: Số 234//TC-QĐ ngày 29/10/1991 về việc thành lập Trung 

tâm Y học dự phòng; số 3867/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 về việc kiện toàn 

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh; số 3866/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 về 

việc kiện toàn Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; số 06/QĐ-UB ngày 

02/01/1999 về việc thành lập Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - 

Côn trùng; số 2325/1999/QĐ-UB-TC ngày 11/10/1999 về việc thành lập Trung 

tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; số 2153/QĐ-UB ngày 12/9/2006 về việc 

thành lập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và số 2231/QĐ-UBND ngày 

08/01/2011 về việc thành lập Trung tâm Da liễu. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài 

chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ Y tế; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Ban: Pháp chế, VHXH - HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT, KGVX1, NC1. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

    

 

   Đặng  Quốc  Khánh 
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