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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng     năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 

số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

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; 

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, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 180/TTr-SYT ngày 

27/7/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết 

định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu, cụ thể 

như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 14 Điều 2 như sau: 

"14. Về đào tạo nguồn nhân lực. 

 Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và 

chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.". 

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 3, như sau: 

"3. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế. 
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a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.". 

3. Sửa đổi Khoản 4 Điều 3, như sau: 

"4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. 

a) Tuyến tỉnh 

Lĩnh vực y tế dự phòng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). 

Lĩnh vực khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm:  

Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Bệnh viện Y học cổ truyền. 

Bệnh viện Phổi tỉnh. 

Lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm. 

Lĩnh vực pháp Y: Trung tâm Pháp y. 

b) Tuyến huyện: Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố được tổ chức thống 

nhất trên địa bàn cấp huyện, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, 

chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số - kế hoạch hoá gia đình và các dịch vụ y 

tế theo quy định của pháp luật; các Phòng khám đa khoa khu vực, Trung tâm y tế 

huyện Sìn Hồ (cơ sở 2)  và trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành 

phố là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

Gồm 8 Trung tâm y tế huyện, thành phố, cụ thể: 

Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu. 

Trung tâm Y tế huyện Tam Đường. 

Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên. 

Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. 

Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 

Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Tè. 

Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.". 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng 9 năm 2020. 
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Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế;  

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;                            

- TT. Tỉnh ủy;  

- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, Th5.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Trần Tiến Dũng 

 


		2020-09-01T09:09:57+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-09-01T10:32:57+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-09-01T10:33:02+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-09-01T10:33:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-09-01T10:33:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-09-01T10:33:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




