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Vĩnh Long, ngày 19 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP, ngày 8/9/2006 của Chính phủ Quy định
trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp
nhà nước;
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 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
Căn cứ Điều 8 của Thông tư Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày
11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 375/TTr-SNV, ngày
23/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng
tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự
phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y
tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm;
bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác
trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ
đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời,
chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y
tế.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm;
chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành
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chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế;
b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Y tế;
c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với
cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó
trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền
ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế ở địa phương;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, cơ
quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;
c) Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế với các Sở, ban,
ngành, cơ quan thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác y tế ở địa phương;
giữa Phòng Y tế với các đơn vị, tổ chức có liên quan về công tác y tế trên địa bàn
huyện;
d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng,
chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế
khác ở địa phương.
3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến,
giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp
luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở
Y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.
4. Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc
biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
5. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe
a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức
khỏe;
b) Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế ở
địa phương.
6. Về y tế dự phòng
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng
và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề
nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và
sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn
tỉnh;
b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh
chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực
hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;
c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y
tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy
chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
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d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét
nghiệm theo quy định của pháp luật;
đ) Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác
hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh;
e) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS của
tỉnh.
7. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định
pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật;
b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc
thay thế theo quy định của pháp luật;
c) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới,
phương pháp mới theo quy định của pháp luật.
8. Về y dược cổ truyền
a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y
dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo
cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo
phân cấp;
c) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt
động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của
pháp luật.
9. Về dược và mỹ phẩm
a) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn.
Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định;
b) Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp,
đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;
c) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;
d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm
vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.
10. Về an toàn thực phẩm
a) Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật
địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa
phương theo quy định của pháp luật;
b) Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia
thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống
đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi
chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế;
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c) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy
định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,
xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống,
cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật;
d) Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh
doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng
theo phân cấp quản lý;
đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương.
11. Về trang thiết bị và công trình y tế: Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các
quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.
12. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản
a) Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế
hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình
chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa
gia đình;
b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện
chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế
hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;
c) Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ
thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;
d) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của
tỉnh.
13. Về bảo hiểm y tế: Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính
sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
14. Về đào tạo nhân lực y tế
a) 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;
b) Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân
tỉnh.
15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ
chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội
và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo
quy định của pháp luật.
16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo
mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.
17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
18. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ;
xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên
môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.
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20. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy
định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
21. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế; quy định cụ thể chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị
sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và
các Bộ liên quan và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị
trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương
và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công
chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của
pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
23. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định
của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Sở
a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
b) Giám đốc Sở:
- Là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo
cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ
trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri,
chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ
chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành.
c) Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt
công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ
được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được
Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;
d) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và
theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm nhiệm
chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản
có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác);
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đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ
chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở Y tế và Phó
Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của
pháp luật;
2. Cơ cấu tổ chức
a) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Nghiệp vụ Y;
- Phòng Nghiệp vụ Dược;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính.
b) Các cơ quan hành chính trực thuộc:
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
c) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
* Tuyến tỉnh:
- Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, gồm:
+ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long;
+ Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp Quân Dân y;
+ Bệnh viện Lao và bệnh phổi Vĩnh Long;
+ Bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Long;
+ Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long;
+ Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long.
- Lĩnh vực Kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực
phẩm;
- Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y;
- Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa;
- Lĩnh vực đào tạo: Trường Trung cấp y tế.
* Tuyến huyện:
- Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long và 11 Trạm Y tế xã, phường trực thuộc,
gồm: Phường 1; Phường 2; Phường 3; Phường 4; Phường 5; Phường 8; Phường 9;
Trường An; Tân Ngãi; Tân Hội và Tân Hòa.
- Trung tâm Y tế huyện Tam Bình và 17 Trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc,
gồm: Mỹ Lộc; Bình Ninh; Loan Mỹ; Ngãi Tứ; Long Phú; Tân Phú; Song Phú; Phú
Thịnh; Phú Lộc; Hậu Lộc; Tân Lộc, Hòa Lộc; Hòa Hiệp; Hòa Thạnh, Mỹ Thạnh
Trung; Tường Lộc; và thị trấn Tam Bình.
- Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh và 08 Trạm Y tế xã, phường trực thuộc,
gồm: Phường Thành Phước; Phường Cái Vồn; Phường Đông Thuận; Thuận An;
Đông Bình; Đông Thạnh; Mỹ Hòa và Đông Thành.
- Trung tâm Y tế huyện Long Hồ và 15 Trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc, gồm:
Tân Hạnh; Thanh Đức; An Bình; Lộc Hòa; Hòa Phú; Đồng Phú; Phước Hậu; Bình
Hòa Phước; Hòa Ninh; Long An; Phú Đức; Phú Quới; Thạnh Quới; Long Phước và
thị trấn Long Hồ.
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- Trung tâm Y tế huyện Mang Thít và 13 Trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc,
gồm: An Phước; Bình Phước; Chánh An; Chánh Hội; Long Mỹ; Hòa Tịnh; Mỹ An;
Mỹ Phước; Nhơn Phú; Tân An Hội; Tân Long; Tân Long Hội và thị trấn Cái Nhum.
- Trung tâm Y tế huyện Vũng Liêm và 20 Trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc,
gồm: thị trấn Vũng Liêm; Trung Thành; Trung Thành Đông; Trung Thành Tây;
Trung Ngãi; Trung Nghĩa; Trung Hiếu; Trung Hiệp; Trung Chánh; Trung An; Hiếu
Thuận; Quới An; Tân Quới Trung; Hiếu Nhơn; Hiếu Phụng; Tân An Luông; Hiếu
Thành; Hiếu Nghĩa; Thanh Bình và Quới Thiện.
- Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn và các đơn vị trực thuộc, gồm:
+ Phòng Khám đa khoa khu vực Hòa Bình;
+ 14 Trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc, gồm: thị trấn Trà Ôn, Thiện Mỹ, Thuận
Thới, Hựu Thành, Thới Hòa, Trà Côn, Tân Mỹ, Nhơn Bình, Hòa Bình, Xuân Hiệp,
Tích Thiện, Lục Sĩ Thành, Phú Thành và Vĩnh Xuân.
- TTYT huyện Bình Tân và 11 Trạm Y tế xã trực thuộc, gồm: Tân Quới,
Nguyễn Văn Thảnh, Tân Hưng, Tân Lược, Tân An Thạnh, Tân Thành, Tân Bình,
Thành Lợi, Thành Trung, Thành Đông và Mỹ Thuận.
- BVĐK thành phố Vĩnh Long.
- BVĐK thị xã Bình Minh.
- BVĐK huyện Tam Bình.
d) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia
đình:
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tam Bình;
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Long Hồ;
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Trà Ôn;
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vũng Liêm;
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Mang Thít;
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bình Tân;
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Bình Minh.
- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Vĩnh Long;
3. Biên chế
a) Biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Sở
Y tế thực hiện theo quyết định giao hàng năm của cơ quan có thẩm quyền đúng theo
quy định hiện hành.
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ
cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có
thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng
kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp
công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định
theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2016.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày
25/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ
máy của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
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Bãi bỏ Quyết định số 848/QĐ-UBND, ngày 14/4/2009 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh
Vĩnh Long.
3. Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực
hiện xếp hạng cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa thị
xã Bình Minh, Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình đúng trình tự, thủ tục theo quy
định, chậm nhất đến quý II-2017 sẽ hoàn thành (nếu quá thời hạn trên, Sở Y tế không
thực hiện được thì sáp nhập vào Trung tâm Y tế theo quy định).
Trong thời gian tổ chức thực hiện quyết định của UBND tỉnh Quy định chức
năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Y tế (sáp nhập kiện toàn các cơ quan, đơn
vị thuộc và trực thuộc Sở), các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở
vẫn ổn định về tổ chức bộ máy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đến khi
Sở Y tế ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
các tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở và chậm nhất đến
hết ngày 31/12/2016 Sở Y tế sẽ hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành
chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc đi vào hoạt động theo quy định.
4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh
có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Y tế chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT.TU và HĐND tỉnh”báo cáo”;
- CT, PCT.UBT;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Ban TCTU;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- BLĐ.VP.UBT;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Các phòng NC;
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);
- TT.Công báo (đăng công báo);
- TT Tin học;
- Như điều 4;
- Lưu: VT; 2.05.07.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đã ký: Nguyễn Văn Quang
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