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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị  

sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 
____________________ 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ Quy 

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

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 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, 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; 

https://hethongphapluat.com/docs/go/fb9d28b288caf93f243a8c90fdf0b4be/


Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3053/TTr-SYT ngày 

25/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: 

1. Đối với tổ chức hành chính 

a) Giữ nguyên tổ chức Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Tổ chức cán bộ; 

Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

b) Tổ chức lại các phòng chuyên môn sau:  

- Phòng Nghiệp vụ Y - Dược (trên cơ sở sáp nhập Phòng Nghiệp vụ Y và 

Phòng Nghiệp vụ Dược); 

- Phòng Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (tổ chức lại Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm trên cơ sở chuyển nhiệm vụ của Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm về Phòng Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm). 

c) Giữ nguyên Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập:  

a) Giữ nguyên đơn vị sự nghiệp công lập: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm; 

08 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

b) Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập sau: Sáp nhập Trung tâm Pháp y và 

Trung tâm Giám định y khoa thành Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế 

1. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của sở phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 



2. Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở 

bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.  

3. Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài liệu, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, nhân sự hiện có và các vấn đề liên quan khác của các tổ chức, đơn vị thuộc 

diện tổ chức lại bảo đảm theo quy định hiện hành. 

4. Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn 

phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở; quyết định giao biên chế 

cho các đơn vị thuộc sở; sắp xếp, bố trí biên chế công chức, viên chức, hợp đồng 

theo Nghị định 68/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm; thực 

hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đối với lãnh đạo quản lý theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y 

tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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