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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/QĐ-UBND

Quận l,_ngày 18 tháng 7 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quện 1
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

.

Căn cử Luật Tẻ chức chính quyền, địa phương ngày Ị 9 tháng ố năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 37/20ỉ 4/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 nãm 2014 cùa
Chính phủ quy định tồ chức các cơ q-uan chuyến môn thuộc ủy ban nhản dân
huyện„ quận, thị xã, thành pho thuộc tỉnh;
Cần củ Thông tư liên tịch sẩ 5Ỉ/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12
năm 20ỉ5 của Bộ Y tê và Bộ Nội vụ hướng dãn chức năngnhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cẩu tô chức của Sở Y tế thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc
Trung ương và phồng Y tê thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phế
thuộc tỉnh;
•
Theo ãề nghị của Trưởng phòng Y tể tại Tờ trình sỏ 18/TTr-YT ngày 26
thảng 6 năm 2017; Ỷ kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo sắ Ỉ2/BCTP ngày 20 tháng 02 năm 20 ỉ 7 và đê nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình
so 685/Tĩr-NVngày 13 thảng 7 năỶn 2017,
•••• • • •
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nảy Quy chế về tồ chức và hoạt
động cùa Phòng Y tể Quận í.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngảvJ5 tháng 3- oăm 2017.
Đièu 3. Chánh Văn phỏng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
Quận 1, Trường phòng Nội vụ Quận 1, Trưởng phòng Y tể Quận I? Thủ trường
các dơn vị, ban ngành có liên quan và Chủ tịch ủy baun nhãn dân I ũ phường chịu
trách nhiệm thì hành Quyết định
_-•••
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HÒA XÃ Hộì CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
~ —
Độc lập - Tự do - Iĩạnh phúc
QUY CHÉ
Tỗ chửc và hoạt động cùa Phòng Y tc Quận 1
(Kèm theo Quyết định sấ oi /2017/QĐ-UBND
NgàyẬỉề tháng % ỉĩãm 20Ị 7 của ủy ban nhân dân Quân ỉ)
Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí và chức năng
]. Vị trí:
Phòng Y tế Quận 1 là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận.
Phòng Y tế Quận 1 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
chịu sự chỉ đạo, quàn ĩỷ trực tiếp, toàn diện về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế
công chức, cơ cau ngạch công chức và công tác cùa ủy ban nhân dân quận;
đông thời chịu sự chỉ đạo, huớng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyẽn môn, nghiệp
vụ của Sở Y tế.
2, Chức năng:
Phòng Y tế Quận 1 cỏ chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân quận
thực hiện chức năng quân lý nhả nước về; Y te dự phòng; khám bệnh, chữa
bệnh, phục hồi chức năng; y dược cồ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y
tế; dược; mỹ phẩm; an tùàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia
đỉnh trên địa bàn Quận 1.
Chương lĩ
NHIỆM VỤ VÀ QUYẺN HẠN
Điều 2. Nhiêm vụ và quyền hạn
Phòng Y tế Quận I có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chi thị; quy hoạch,
kế hoạch dài hạn. ngắn hạn vả các văn bản khác; chương trinh, biện pháp tô
chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy
định của Hội đồng nhân dãn, ủy ban nhân dân quận trong lĩnh vực y tế.
2. Tổ chức thực hiện các vãn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi
được Cữ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tín, tuyên truyền, phổ biên, giáo
dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.
3. Giúp ủy ban nhân dần quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thảm
đinh, đãng ký, cấp cắc loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc
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thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của ủy ban nhân dân
quận.
'.
4, Giúp ủy ban nhản dân quạri quản lý nhà nước đối với cảc doanh
nghiệp, tồ chửc kìĩih tế tập thể, kính tế tư nhân; hưởng dẫn và kiêm tra đối với
các hội vả tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa
bản quận theo quy định của pháp luật.
5, Hướĩig dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đoi vớí cán bộ, cống chức phường
về lĩnh vực được giao quản lý.
6, Tồ chức ứng đụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống
thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước vả chuyên môn nghiệp vụ
thuộc lĩnh vực được giao.
•
I, Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định cùa ủy ban nhân dân quận và Sở Y
tế.
8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách dổi
vổd tô chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết
khiếu nậij tổ cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tỉết kiệm, chống lãng phí
theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân quận.
9- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu
ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền íươrỉg, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen
thường, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên mồn, nghiệp vụ đối với công
chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của ủy
ban nhân dân quận.
10, Quản lý và chịu trách nhiệm về tải chính, tài sản được giao theo quy
định của pháp Luật và phân công của ủy ban nhân dân quận.
I I . T h ự c h i ệ n m ộ t B ố n h i ệ m v ụ k h á c t h e o q u y đ ị n h c ủ a p h á p l u ậ t h o ặ c do
ửy ban nhân dân quận giao,

Chương in
Cơ CÁU TỐ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Y tế cú Trưởng phòng, không quả 02 Phò Trưòng phòng vả các
công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Trưởng phòng là người đứng đầu của Phòng Y tể, chịu trách nhiệm
trưởc ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Uy ban nhân dân quận và trước pháp luật
về toàn bộ hoạt động của Phòng Y tể3. Phó Trường phòng là người giủp Trường phòng chỉ đạo một sổ mặt
công tấc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ dược phân cồng.
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Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy
nhiệm điêu hành các hoạt động của phòng.
4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ Luật, miền
nhiệm, cho từ chúc, thực hiện chí độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng do Chủ tịch Uy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của
pháp luật,
Đĩèu 4. Biên chế
1, Biên chế công chúc của Phòng Y tể được giao trên cơ sờ vị trí việc làm
theo chức nãng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công
chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Uy ban nhân dân quận được cấp
có thảm quyền giao.
2. Căn cứ vào chức nàng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu
ngạch công chức dược cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt, bàng năm Phòng Y tế xây
dựng kể hoạch biên chê công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực
hiện nhiệm vụ được giao.
Chương IV
CHÉ Độ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 5. Chể độ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, điều hãnh tất cả các hoạt động của Phùng và
phụ trách những công tác trọng tầm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những
lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công
việc phát sinh trên những lĩnh vực đó.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách cỏ liên quan
đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ
động bàn bạc thổnệ àhất hưóng giải quyết, chỉ trình Trượng phòng quyết định
các vấn đề chưa nhắt trí vói các Phó Trương phòng khác hoặc nhũng vân đê mới
phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường họp Tnrông phòng trực tiếp yêu cẩu các cán bộ, chuyên
viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu
cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực
tiếp phụ trách biết
Điều 6, Ch! độ sình hoạt, hội họp
1. Hảng tuần, lẩnb đạo Phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực
hiện nhiệm vụ và phổ biển kế hoạch công tác cho tuân sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phồng, các bộ phận họp với Phó Trương
phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai
cống tác và thống nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể cơ quan một ỉầiL
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4. Mỗi thành viên trong tửng bộ phận có lịch công tác hàng tuần đo lãnh
đạo từng bộ phận phàn công phù hợp theo lịch chung của phòng.

5. Lịch lảm việc của Phòng vói các cá nhàn và tổ chức có lỉẻn quan phải
nêu cụ thể trong lịch công tác hảng tuần, tháng của đan vị; nội durtg lảm việc
được Phòng chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyểt có hiệu quả cảc yêu cẩu phát
sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn cửa Phòng.
6. Phòng có thể họp đột xuẩt để triển khai các công việc càn thiết và cấp
bách,
Điều 7. Mối quan hệ côĩig tác
1 „ Đối với Hội đồng nhân dân quận:
Phòng Y tế cỏ trácli nhiệm báo cáo công tác trước Hộ ì dồng nhân dân
quận khi được yêu cầu.
2. Đối với Uy ban nhân dân quận:
Phỏng Y tể chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của ủy ban
nhân dân quận vể toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng,
Trưởng phòng trực tiếp nhận ỷ kiến chỉ đạo và nội dung cong tác từ Chủ tịch
hoặc Phó Chủ íị ch phụ ữách khối vả phải thương xuyên báo cáo vói Uy ban
nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác dã được
phân công và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản
lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quần?'' v • "" "
3. Đối vói Sở Y tế;
Phòng Y tế chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn,
nghiệp vụ của Sở Y tế, thục hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và
theo yêu cầu cùa Giám đốc Sở Y tế.
4ề Dối với Bệnh viện Quận ỉ và Trung tâm Y tế Quận 1:
Phòng Y tl giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về y tế dối vói Bệnh viện Quận 1 và Trung tầm Y tể Quận 1. Thực hiện
mối quan hệ họp tác, phôi họp theo chúc năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoàn
thành kế hoach, nhiệm vụ chính trị của quận.
Bệnh viện Quận 1 và Trung tâm Y tế Quận ỉ có trách nhiệm thực hiện chá
độ báo cáo cho Phòng Y tế về; kế hoạch hoạt động, báo cáo công tác chuyên
môn nghiệp vụ theo định kỳ và đột xuất cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến
lĩnh vực hoạt động của mình theo yêu cầu của Phòng Y tế. Trên cơ sờ báo cáo
của các đơn vị, Phòng Y tế tổng hợp bảo cáo hoặc giúp ủy ban nhân dân quận
thực hiện bão cáo đến các cơ quan liên quan theo quy định.
5. Đối với các cơ quan chuyên mỏn khác thuộc ủy ban nhân dân quận:
Thực hiện mối quan hệ họp tác và phối hợp trẽn cơ sở bình đẳng, theo
chức năng nhiệm vụ, dưói sự đièu hành chung cửa ủy ban nhân dân quận, nhằm
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đâm bảo hoàn thành kế hoạch, lihiệm vụ chính trị của quận, Trường hợp chủ trì
phoi hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Phòng Y tế phụ trách, nếu chưa
nhất trí với ỷ kiến của Trưởng các Phòng chuyên môn khác, Trường Phòng Y tế
chủ động tập hợp các ý kiến vả trình Chú tịch ủy ban nhân dân quận xem xét.
quyết định,
ó. Đổi với ủy ban nhân dân 10 phường:
Phối họp hỗ trợ và tạo điều kiện để ủy ban nhân dân các Phường thực
hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của
Phòng;
Hướng dẫn cán bộ phương về chuvên môn? nghiệp vụ của ngành, lĩnh, vực
công tác do Phòng quản lý.
7, Đối vói ùy ban Mặt trận Tố quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban,
ngành, đoàn thể, các tẻ chức xã hội của quận:
Khi ủy ban Mặt trận Tồ quốc quận, phường, các đơn vỊ sự nghiệp, các
ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hộ ì của quận có yêu cầu, kiến nghi các vấn
để thuộc chức năng của Phòng, Tntửng phòng cỏ trách nhiệm trình bảy, giải
quyết hoặc trình Uy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thâm
quyền.
Chương V
ĐIẺL KKOẢN THI HÀNH
Điều 8. Cãn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Y tế có trách nhiệm cụ thế
hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu
chuản công chức của Phòng phù hợp vói đơn vị, nhưng không trái với nội đung
Quy ché này.
Điều 9. Trưởng phỏng Y tá và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan
có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động cửa Phòng Y tế. Trong
quá trình thực biện, nếu phát sinh các vấn để cần điều chinh, sửa đổi hoặc bả
sung thì Trường Phòng Y tế nghiên cửu đề xuất, kiến nghị vói Chủ tịch ủy ban
nhân dần quậxi xem xét, để ra quyết định sửa đồi Quỵ chế cho phù hợp, sau khí
có sự trao đổi thống nhất với Trường Phòng Nội vụ./ế
.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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