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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Ninh Thuận
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của
Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ
Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế
hoạch hoá gia đình ở địa phương;
Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
tại Tờ trình số 467 /TTr-CCDS ngày 04/8/2018 và Trưởng phòng Tổ chức cán
bộ Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Ninh Thuận (Dân số KHHGĐ) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận; có chức năng tham
mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về Dân số - KHHGĐ, bao gồm
các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ
chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số - KHHGĐ trên
địa bàn tỉnh.
2. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của
Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên
môn nghiệp vụ của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế.
3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (kể cả tài
khoản ngoại tệ) để hoạt động theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc đạt
tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Sở Y tế hoặc tham mưu Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và
hàng năm, chương trình, đề án về Dân số - KHHGĐ của tỉnh; biện pháp tổ chức
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thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã
hội hoá công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.
2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp
huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính
sách Dân số - KHHGĐ, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác Dân số - KHHGĐ
của địa phương.
4. Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu
trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách,
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành
động, dự án về Dân số - KHHGĐ sau khi được phê duyệt.
5. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số KHHGĐ trình Giám đốc Sở Y tế ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
6. Quản lý về quy mô Dân số - KHHGĐ:
a) Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp
điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các
hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hoá gia đình và quản lý các phương tiện tránh
thai, quản lý các dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình địa bàn tỉnh;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên
quan đến quy mô Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
7. Quản lý về cơ cấu dân số:
a) Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa
bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật để bảo đảm
cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh;
c) Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên
quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.
8. Quản lý về chất lượng dân số:
a) Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật để bảo đảm
chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các
mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.
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9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động
truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực Dân số KHHGĐ, sức khoẻ tình dục, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và thanh niên.
10. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa
học và công nghệ trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.
11. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về Dân số - KHHGĐ; tổ chức
thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về Dân số - KHHGĐ theo quy
định hiện hành.
12. Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ
chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.
13. Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư
trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế.
14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ cấp xã và cộng tác viên
Dân số - KHHGĐ thôn, khu phố.
15. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; thực
hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật
theo quy định của pháp luật, của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Sở Y tế.
16. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm
trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ theo thẩm quyền.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Chi cục: gồm có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.
a) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp
luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;
b) Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước
pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục:
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp (thực hiện các nhiệm vụ tổ chức, hành
chính, kế hoạch và tài chính);
b) Phòng Nghiệp vụ.
Điều 4. Biên chế và quản lý công chức, người lao động
1. Biên chế:
Biên chế của Chi cục do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng
năm trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt
động của Chi cục.
3

2. Về bổ nhiệm và quản lý công chức, người lao động:
a) Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức trên cơ sở đề nghị
của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ theo quy trình, thủ tục và phân cấp
quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh (về chuyên môn: không nhất thiết phải có
chuyên môn Y tế);
b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục do Chi cục trưởng quyết định
sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Y tế;
c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, người lao động; thực
hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, người lao
động của Chi cục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2018 và thay thế Quyết
định số 998/QĐ-SYT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Sở Y tế về việc quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh Ninh Thuận.
2. Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ có trách nhiệm quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các phòng chuyên môn thuộc Chi
cục theo quy định hiện hành; ban hành quy chế hoạt động của Chi cục và tổ
chức thực hiện đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có
vấn đề phát sinh, không hợp lý thì tổng hợp, báo cáo với Giám đốc Sở Y tế để
xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
3. Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan và Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 5;
- Tổng cục Dân số -KHHGĐ;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Website ngành Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.
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