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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,  quyền hạn 

 của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Quy chế bệnh viện và Quyết định số  2503/2002/QĐ- BYT ngày 01/7/2002 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 về việc Ban hành 

quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, 

kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;   

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phổi, trực thuộc Sở Y tế; 

Xét đề nghị của  phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế và ý kiến của Sở Nội vụ 

tại Văn bản số  1242/SNV-XDCQ&TCBC ngày  08/7/2021. 

. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. 

Điều 2. Giao Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế 

hoạt động của đơn vị 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 

và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Y tế được HĐND 

tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh giao hàng năm; xây dựng quy chế hoạt động theo 

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 942/QĐ-SYT ngày 23/7/2015 của Sở Y tế.  



Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Giám đốc Bệnh viện 

Phổi Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. 

(Ban hành theo Quyết định số  830 /QĐ-SYT  ngày 13 /7 /2021  

của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

1. Khám chữa bệnh. 

a. Thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh 

Lao và Bệnh phổi trên địa bàn tỉnh; 

b. Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người 

bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế có liên quan chuyển đến; 

c. Tham gia khám giám định sức khoẻ và giám định y pháp khi được Hội 

đồng Giám định Y khoa hoặc cơ quan bảo vệ luật pháp trưng cầu trong chuyên 

ngành Lao và Bệnh phổi; 

2. Chỉ đạo tuyến. 

a. Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống Lao và Bệnh phổi cho nhân 

dân trên địa bàn tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau 

khi kế hoạch được phê duyệt; 

b. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động 

phòng chống Lao và Bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực 

hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình 

chống Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng; 

3. Phòng bệnh và Giáo dục Truyền thông. 

a. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ về chuyên ngành Lao và Bệnh 

phổi tại cộng đồng; 

b. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ xây dựng kế 

hoạch, nội dung để tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn 

tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng, chống 

Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh; 

4. Đào tạo cán bộ. 

a. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy 

chuyên khoa. 

b. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 

5. Nghiên cứu khoa học. 

a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến 

bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở cấp cơ sở, 



b. Nghiên cứu dịch tễ học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác 

phòng chống Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng; 

6. Hợp tác quốc tế. 

Hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài 

theo quy định của pháp luật; 

7. Quản lý kinh tế. 

a. Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả, 

b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thu chi ngân sách, thanh quyết 

toán kịp thời đúng quy định của pháp luật, 

c. Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư 

nước ngoài và các tổ chức khác; 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giao./. 
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