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Số: 2028/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn
____________________

CHỦ TỊCH 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 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;
Căn cứ Thông tư số 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của Bộ Y tế về việc ban
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm
Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
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 3926/TTr-SYT ngày
21/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội
vụ, Giám đốc Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn
(Kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Điều 1. Chức năng
Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y, triển khai
thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu khoa học,
tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y, y khoa và là cơ quan thường trực
về giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh.
Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn có tư cách pháp nhân,
có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt
động theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Về lĩnh vực Giám định Pháp y
- Thực hiện công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh bao gồm:
+ Giám định và giám định lại tổn thương cơ thể do chấn thương và các nguyên
nhân khác;
+ Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính;
+ Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định
các trường hợp chết do thiên tai thảm họa ở trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của
Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền;
+ Giám định và giám định lại trên hồ sơ;
+ Các trường hợp giám định khác theo quy định của pháp luật và trưng cầu
của cơ quan tiến hành tố tụng;
+ Giám định pháp y theo yêu cầu đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:
+ Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình;
+ Xác định chết não phục vụ cho việc hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể
người theo quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật
về chuyên ngành pháp y.
- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh
vực pháp y. Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và
của Trung ương về lĩnh vực giám định pháp y.
- Thực hiện dịch vụ y tế theo nhu cầu khi đủ điều kiện và được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định của pháp luật.
2. Về lĩnh vực Giám định Y khoa
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của
tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương
trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
- Thực hiện các hoạt động sau:
+ Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định thương tật, khám giám
định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;
+ Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của các cơ quan, tổ chức,
cá nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp;
+ Khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn
ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (nếu có đủ điều kiện
theo quy định);
+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật về lĩnh vực giám định y khoa;
+ Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm
công tác giám định y khoa;
- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ Giám định y khoa.

3. Nhiệm vụ khác
- Thực hiện việc quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài
sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê, báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp
và Viện Pháp y Quốc gia, Viện Giám định y khoa Trung ương về hoạt động giám
định pháp y, y khoa; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh
vực pháp y, y khoa trên địa bàn tỉnh.
- Quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình y tế quốc gia và
hợp tác quốc tế về lĩnh vực pháp y, y khoa trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm
quyền giao, phê duyệt.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền giao.
Điều 3. Quyền hạn
- Được quyền đề nghị phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng
trang thiết bị với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác giám định
pháp y theo quy định của pháp luật.
- Được quyền mời chuyên gia, người giám định theo vụ việc và sử dụng các
kết luận chuyên môn trong quá trình thực hiện giám định pháp y.
- Được quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp
thông tin, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện giám định pháp y.
- Được từ chối thực hiện giám định pháp y nếu không có đủ điều kiện cần
thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định.
- Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu cầu
giám định pháp y; được thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định pháp y, y khoa
theo quy định hiện hành.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Trung tâm
- Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn có Giám đốc và không
quá 02 Phó Giám đốc.
- Giám đốc Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn chịu trách
nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chức năng và các khoa chuyên môn
- Phòng Hành chính - Tổng hợp.
- Khoa Giám định Pháp y.
- Phòng khám Giám định Y khoa.
Giám đốc Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn căn cứ hướng
dẫn của bộ quản lý chuyên ngành và tình hình thực tế của đơn vị, quy định chức
năng, nhiệm vụ của phòng, khoa thuộc Trung tâm. Căn cứ vào tình hình thực tế,
Giám đốc Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn có thể xây dựng đề
án trình Giám đốc Sở Y tế xem xét thành lập thêm các khoa, phòng chức năng cần
thiết theo đúng quy định.
3. Biên chế
Biên chế của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn là biên chế
sự nghiệp nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Y tế được Uỷ ban nhân dân
tỉnh giao hằng năm./.

