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

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:  56 /2019/QĐ-UBND                Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

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 về việc 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp 

nhất Phòng Nghiệp vụ Y và Phòng Bảo hiểm y tế thành Phòng Nghiệp vụ Y. 

Điều 2. Sau khi tổ chức lại, Sở Y tế có cơ cấu tổ chức các phòng, chi 

cục và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc như sau: 

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, gồm: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Tổ chức cán bộ; 

d) Phòng Nghiệp vụ Y; 

đ) Phòng Nghiệp vụ Dược; 

e) Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

2. Cơ quan hành chính trực thuộc: 

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế: Gồm 24 đơn vị 

a) Các Bệnh viện: 

- Bệnh viện Đa khoa Chân Mây; 

- Bệnh viện Đa khoa Bình Điền; 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; 

- Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; 

- Bệnh viện Mắt Huế; 

- Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế; 

- Bệnh viện Tâm thần Huế; 
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- Bệnh viện Phong - Da liễu tỉnh; 

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. 

b) Các Trung tâm: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh; 

- Trung tâm Pháp y tỉnh; 

- Trung tâm Vận chuyển cấp cứu; 

- Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh; 

- Trung tâm Y tế thành phố Huế; 

- Trung tâm Y tế huyện Phong Điền; 

- Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền; 

- Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà; 

- Trung tâm Y tế huyện Phú Vang; 

- Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ; 

- Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc; 

- Trung tâm Y tế huyện Nam Đông; 

- Trung tâm Y tế huyện A Lưới. 

c) Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ. 

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các 

phòng chuyên môn, các chi cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương 

đương; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở thực hiện theo sự phân cấp 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 

và bãi bỏ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 

13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (gửi qua mạng); 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Các PCVP và CV: YT, TH; 

- Lưu: VT, NV. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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