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Số: 3047 /QĐ-SYT

Ninh Thuận, ngày04 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc
và các Phó Giám đốc Sở Y tế
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NINH THUẬN
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của
Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-SYT ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Sở Y
tế ban hành Quy chế làm việc của Sở Y tế Ninh Thuận;
Theo ý kiến thống nhất của Ban Giám đốc Sở Y tế tại cuộc họp ngày
04/9/2018 và đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và
các Phó Giám đốc
1. Giám đốc lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động của Ngành, chịu trách
nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ
hoạt động của Ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo, điều hành một số công việc. Giám
đốc phân công các Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, giải quyết công việc
theo từng lĩnh vực công tác của Sở Y tế.
2. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt, Giám đốc
trực tiếp xử lý công việc của Phó Giám đốc.
3. Phó Giám đốc sử dụng quyền hạn của Giám đốc để xử lý các công việc
thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước
pháp luật về nhiệm vụ được giao.
4. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Giám đốc
chủ động giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó
Giám đốc khác phụ trách, các Phó Giám đốc chủ động phối hợp giải quyết.
Trường hợp không thống nhất ý kiến hoặc có vấn đề khó giải quyết, Phó Giám
đốc đang chịu trách nhiệm chính công việc đó phải báo cáo Giám đốc quyết định.
5. Hàng tuần, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban theo quy chế
làm việc của Sở Y tế.
Điều 2. Phân công cụ nhiệm vụ thể giữa Giám đốc và các Phó Giám
đốc

1. Ông Lê Minh Định - Giám đốc
a) Quản lý chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Ngành Y tế.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
- Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; An ninh
quốc phòng; Công tác dân vận; Công tác tiếp dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
thực hiện Quy chế dân chủ; công tác Thông tin đối ngoại của Ngành;
- Tổ chức, đào tạo cán bộ; Quy hoạch; Kế hoạch; Tài chính; Thanh tra;
Đầu tư phát triển; Xã hội hóa y tế;
- Phòng chống dịch bệnh; phòng, chống các bệnh lây nhiễm;
- Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Đề án phát triển y tế cơ sở;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo: Chăm sóc sức khỏe nhân dân; Xây dựng
nông thôn mới;
- Quan hệ với Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt
Nam tỉnh;
- Điều hành hoạt động Văn phòng Sở Y tế;
- Trực tiếp theo dõi hoạt động các đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh
viện Da Liễu - Tâm thần, Trường Trung cấp Y tế, Trung tâm Y tế thành phố
Phan Rang-Tháp Chàm.
2. Ông Bùi Văn Kỳ - Phó Giám đốc
Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Quản lý dược; hóa chất; vắc xin, sinh phẩm y tế; mỹ phẩm; Y dược cổ
truyền; Quản lý hành nghề dược tư nhân;
- Công tác cải cách hành chính; Công nghệ thông tin; Công tác pháp chế;
Quản lý ISO;
- Quản lý Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện;
- Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn;
Tham gia các Ban Chỉ đạo:
+ Hiến máu nhân đạo;
+ Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm…;
+ Ban Chỉ đạo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;
+ Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
+ Ban Chỉ đạo Đề án Phát triển giáo dục các xã đặc biệt khó khăn;
+ Ban Chỉ đạo Thực hiện chương trình ứng phó, biến đổi khí hậu;
+ Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2010 - 2020;
+ Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Ninh Thuận;
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- Tham mưu UBND tỉnh quản lý các Hội: Hội Dược học; Hội Đông y; Hội
Chữ thập đỏ.
- Quan hệ với Liên đoàn lao động tỉnh; Văn phòng Phát triển kinh tế
(EDO); Hội Người cao tuổi; Hội Cựu Chiến binh.
- Trực tiếp theo dõi hoạt động các đơn vị: Bệnh viện Y Dược cổ truyền,
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm & Mỹ Phẩm; Trung tâm Y tế huyện Bác
Ái; Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn.
- Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở phân công.
3. Bà Mai Thị Phương Ngọc - Phó Giám đốc
Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
- Lĩnh vực y tế dự phòng; Tiêm chủng mở rộng; Y tế trường học; Y tế lao
động - phòng chống bệnh nghề nghiệp; Sức khỏe môi trường; phòng chống tác
hại thuốc lá; công tác giảm nghèo;
- Công tác bảo đảm An toàn thực phẩm;
- Phòng, chống HIV/AIDS; Phòng chống lao; Phòng chống phong; Bảo
vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng;
- Chương trình mục tiêu Nước sạch và Vệ sinh môi trường (Hợp phần vệ
sinh nông thôn);
- Công tác tuyên giáo; Phòng chống tai nạn thương tích; An toàn giao
thông;
- Tham gia các Ban chỉ đạo:
+ Công tác Dân tộc;
+ Chăm sóc bảo vệ trẻ em;
+ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ;
+ Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống;
+ Ban Chỉ đạo Phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới;
+ Ban Vận động tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng
cứu trợ cấp tỉnh;
- Tham mưu UBND tỉnh quản lý Hội dinh dưỡng;
- Quan hệ với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Ban Dân tộc;
- Trực tiếp theo dõi hoạt động các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải; Trung tâm
Y tế huyện Thuận Bắc.
4. Lê Vũ Chương - Phó Giám đốc:
Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
- Phụ trách lĩnh vực Khám chữa bệnh - Phục hồi chức năng; Bảo hiểm y tế
toàn dân; Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài
lòng của người bệnh; Quy tắc ứng xử;
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- Công tác Nghiên cứu khoa học; Hợp tác quốc tế;
- Quân dân y kết hợp; Khám tuyển nghĩa vụ quân sự;
- Phòng chống các bệnh không lây nhiễm;
- Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chăm sóc sức khỏe Sinh sản
và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; Khám chữa bệnh từ thiện; Chăm sóc
sức khỏe người cao tuổi;
- Dự án Chăm sóc Mắt toàn diện; Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc
nghẽn mãn tính; Đề án y tế biển, đảo;
- Công tác Giám định Y khoa - Pháp y; An toàn truyền máu; Quản lý hành
nghề Y tư nhân;
- Tham gia các Ban chỉ đạo:
+ Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục;
+ Ban Chỉ đạo Phòng chống mù lòa;
+ Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo;
- Tham gia Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh;
- Tham mưu UBND tỉnh quản lý các Hội: Hội Y học; Hội Điều dưỡng;
các Hội Khoa học kỹ thuật; Hội Thầy thuốc trẻ; Đoàn Thanh niên.
- Trực tiếp theo dõi hoạt động các đơn vị: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa
gia đình; Bệnh viện lao & Bệnh phổi; Bệnh viện Mắt; Trung tâm Giám định Y
khoa - Pháp y; Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước; Trung tâm Y tế huyện Thuận
Nam.
- Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế
Quyết định số 3929/QĐ-SYT ngày 10/11/2016 của Sở Y tế về việc phân công
nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế.
Điều 4. Lãnh đạo Sở Y tế, Trưởng các phòng của Sở, Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- Ủy ban Nhân dân huyện, Tp;
- Công đoàn Ngành Y tế;
- Phòng Y tế huyện, thành phố;
- Lưu: VT, CVP, PVP, Website.
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