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UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2372 /SYT-TCCB

Ninh Thuận, ngày10 tháng07 năm 2018

V/v góp ý dự thảo Đề án tổ
chức lại Trung tâm Y tế Thuận
Nam trực thuộc Sở Y tế.

Kính gửi:
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Huyện ủy, UBND huyện Thuận Nam.
Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sở Y tế dự thảo Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam trực
thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
huyện vào Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam, thống nhất mô hình mỗi cấp
huyện chỉ có một Trung tâm Y tế đa chức năng gồm y tế dự phòng, dân số, khám
chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác đáp ứng yêu cầu thực tiễn
về quản lý ngành. Về tổ chức bộ máy gồm 03 phòng chức năng, 09 khoa chuyên
môn và 08 Trạm Y tế phù hợp với mô hình y tế địa phương.
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết
định phê duyệt Đề án, Sở Y tế kính đề nghị các Sở, Ngành, Huyện ủy và UBND
huyện Thuận Nam tham gia góp ý kiến dự thảo Đề án nêu trên. Văn bản góp ý
của các đơn vị gửi về Sở Y tế trước ngày 19/7/2018, đồng thời gửi qua địa chỉ
Email. baotrung@ninhthuan.gov.vn để tổng hợp.
Kính mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp ./.
(Đính kèm dự thảo Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam
trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa
gia đình huyện vào Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Đăng Website Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.
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