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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa 

Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về việc 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc 
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động và 
mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong 
quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 
định số 16/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về 
việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý y tế giữa 
Sở Y tế Lào Cai và UBND các huyện, thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội 
vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 1356/QĐ-UBND          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Lào Cai, ngày 06 tháng 6 năm 2016

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong
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QUY CHẾ
Về việc quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Uỷ ban 
nhân dân các huyện, thành phố trong quản lý nhà nước về y tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND
ngày 10/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định trách nhiệm và nội dung mối quan hệ công tác giữa 

Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp 
huyện) trong thực hiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

2. Đối tượng áp dụng
Sở Y tế Lào Cai và các đơn vị trực thuộc Sở; Ủy ban nhân dân cấp huyện và 

các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số 
- kế hoạch hóa gia đình (viết tắt là DS-KHHGĐ).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Đảm bảo thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về 

công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chấp 
hành sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế và UBND 
các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh.

3. Đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với địa phương; 
phân rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế giữa Sở Y tế và UBND 
các huyện, thành phố; tránh chồng chéo trong quản lý, đảm bảo sự phối hợp chặt 
chẽ, thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động và trách nhiệm mỗi bên nhằm 
quản lý công tác y tế - dân số trên toàn tỉnh có hiệu quả, toàn diện và bền vững.

Điều 3. Các nội dung phối hợp
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án về lĩnh vực y tế.
2. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách về y tế.
3. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Quản lý tài chính.

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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5. Thanh tra, kiểm tra.
6. Quản lý về cơ sở vật chất, nhân lực.
7. Công tác cán bộ.
8. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
9. Nghiên cứu khoa học,
10. Chế độ báo cáo
Điều 4. Trách nhiệm các bên trong quan hệ phối hợp hoạt động
1. Sở Y tế: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước 

về lĩnh vực y tế, DS-KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện chức năng quản lý 
toàn diện theo ngành dọc trong phạm vi được phân công, phân cấp.

2. UBND cấp huyện: Có trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, DS 
-KHHGĐ trên địa bàn, gồm: Công tác phòng chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh 
thực phẩm; DS-KHHGĐ; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia 
về y tế; quản lý hành nghề y, dược, quản lý chất lượng thuốc, giá thuốc, kiểm soát 
ngăn chặn thuốc giả; bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh cho các đối tượng chính 
sách,... Đồng thời phối hợp với Sở Y tế để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát 
triển sự nghiệp y tế, DS-KHHGĐ trong phạm vi địa phương quản lý.

3. UBND cấp huyện và Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng 
nhiệm vụ theo phân cấp quản lý của tỉnh; theo định kỳ 06 tháng, năm trao đổi 
thông tin bằng văn bản về công tác y tế, DS-KHHGĐ trên địa bàn; các trường hợp 
đột xuất, khẩn cấp trao đổi thông tin qua đường điện thoại, hệ thống gửi nhận văn 
bản điện tử hoặc các hình thức khác để kịp thời phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA 

SỞ Y TẾ VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Y tế
1. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc, tham 

mưu cho UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển sự 
nghiệp y tế, DS-KHHGĐ dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trên địa bàn huyện phù hợp 
với thực tế địa phương và tổ chức triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia Y tế 
xã trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch theo phân cấp quản lý.

2. Chủ trì xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế; hướng dẫn 
thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ; trao đổi ý kiến với Huyện ủy, Thành 
ủy đối với quy hoạch, bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối các chức 
danh lãnh đạo diện UBND tỉnh quản lý.

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh hướng dẫn, 
chỉ đạo các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thực hiện công tác truyền thông giáo dục 



CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 22 - 6 - 201692

pháp luật, chính sách về y tế, DS-KHHGĐ; các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ 
thuật trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở 
y tế trực thuộc; các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Cung cấp các thông 
tin về các cơ sở được cấp phép và phạm vi hoạt động trên Cổng thông tin điện tử 
của ngành để các huyện, thành phố, thị xã thuận lợi trong công tác quản lý.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện tổ chức thực hiện 
các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; 
các Chương trình mục tiêu quốc gia; khám chữa bệnh; phục hồi chức năng; y học 
cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh 
thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm y tế.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh, phục hồi 
chức năng, bảo hiểm y tế theo Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế; cấp 
chứng chỉ hành nghề và giấy phép đủ điều kiện hành nghề cho các cá nhân, tập thể 
tham gia khám, chữa bệnh, các dịch vụ có liên quan công tác chăm sóc sức khỏe 
trên địa bàn cấp huyện.

6. Hướng dẫn UBND cấp huyện hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành các văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai các hoạt động phòng, 
chống dịch trên địa bàn cấp huyện, đảm bảo dự phòng tích cực, chủ động; khi có 
dịch xảy ra Sở Y tế chủ động và phối hợp UBND cấp huyện huy động mọi nguồn 
lực để kịp thời bao vây dập dịch không để lây lan.

7. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn cấp huyện (có liên quan) tham 
mưu cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, đề án, văn 
bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được ban hành.

Chủ động hoặc phối hợp với UBND cấp huyện thanh tra, kiểm tra, giám sát 
an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý.

8. Cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho các cơ sở, 
người hành nghề y, dược ngoài công lập hoạt động trên địa bàn cấp huyện theo 
quy định của pháp luật.

Mời đại diện của Phòng Y tế tham gia đoàn thẩm định các cơ sở hành nghề 
khi Đoàn thẩm định của Sở Y tế tiến hành thẩm định các cơ sở hành nghề y, dược 
trên địa bàn.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện thực hiện các 
quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm 
về DS-KHHGĐ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với UBND 
cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ; hướng dẫn, kiểm tra, 
giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS-
KHHGĐ.

Phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức đào tạo cán bộ làm công tác DS- 
KHHGĐ cấp huyện, cấp xã theo quy định của Nhà nước.
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Phối hợp với UBND cấp huyện trong tổ chức giám sát, kiểm tra, xử lý vi 
phạm và việc chấp hành chính sách DS-KHHGĐ theo quy định.

10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của Luật 
Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm và các quy định về chuyên 
môn y tế do Bộ Y tế quy định.

11. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện thực hiện các 
quy định, quy chế, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kỹ thuật, định mức kinh tế đã 
được Nhà nước, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Đồng thời quản lý, sử 
dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả.

12. Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh các giải pháp tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung 
ương, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để đầu tư, nâng cấp cơ sở 
vật chất, trang thiết bị y tế nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của UBND cấp huyện
1. Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên 

quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số - 
KHHGĐ thuộc phạm vi cấp huyện, thành phố quản lý, trưng cầu ý kiến của Sở Y 
tế trước khi ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Cho ý kiến về quy hoạch, bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận 
xét đánh giá cơ quan đơn vị và cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế trên địa bàn khi 
có văn bản trao đổi của Sở Y tế; Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế 
độ chính sách đối với cán bộ y tế; trao đổi với Sở Y tế về quy hoạch, bổ nhiệm, bãi 
miễn, khen thưởng, kỷ luật chức danh Trưởng Phòng Y tế.

3. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa 
bàn triển khai, thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, giáo dục pháp 
luật, chính sách về y tế, DS-KHHGĐ trên địa bàn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, 
giám sát các hoạt động truyền thông giáo dục, quảng cáo về y tế, DS- KHHGĐ 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn phối hợp, triển khai thực hiện các quy 
định về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ y tế, DS-KHHGĐ do Bộ Y tế, UBND 
tỉnh hoặc Sở Y tế hướng dẫn.

5. Chỉ đạo Phòng Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch hoặc phối hợp với Sở Y 
tế thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác y tế trên địa bàn quản lý.

6. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa và các 
đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND các huyện, thành phố quy hoạch, kế 
hoạch phát triển công tác Y tế, xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, bảo 
hiểm y tế toàn dân,... trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo công 
tác khám, chữa bệnh; dự phòng tích cực, chủ động. Khi có dịch xảy ra chủ động 
bao vây dập dịch không để dịch lây lan, đồng thời báo cáo Sở Y tế để phối hợp 
triển khai dập dịch.
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7. Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục, nâng cao nhận 
thức của nhân dân về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống 
HIV/AIDS, phòng chống ma túy mại dâm, vệ sinh an toàn thực phẩm, ý thức trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Chủ động hoặc phối hợp Sở Y tế thành lập các đoàn thanh, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện việc cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý các vi phạm 
hành chính theo phân cấp quản lý.

8. Thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành; tổ chức thanh tra, kiểm tra 
theo lịch hoặc đột xuất đối với các cơ sở hành nghề ngoài công lập trên địa bàn 
cấp huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hành nghề y, dược 
ngoài công lập theo phân cấp.

9. Chỉ đạo các đơn vị y tế, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục 
đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ phù hợp với thực tế của địa phương; cụ thể 
hóa các việc thực hiện các quy định của tỉnh về chế độ chính sách DS-KHHGĐ; 
Thanh tra, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý các vi phạm việc thực hiện chính 
sách DS-KHHGĐ trên dịa bàn.

10. Chỉ đạo Phòng Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra 
thường xuyên hoặc đột xuất về công tác y tế trên địa bàn.

11. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Y tế đầu tư xây dựng, nâng cấp, quản lý và 
sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị y tế trên địa bàn.

12. Điều động phương tiện, trang thiết bị y tế, nhân lực của các đơn vị y tế 
trên địa bàn để phục vụ các nhiệm vụ của địa phương hoặc thanh tra, kiểm tra về 
công tác y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản với Sở Y tế. Khi có tình huống 
khẩn cấp xảy ra thì UBND cấp huyện, thành phố được quyền điều động khẩn cấp 
phương tiện, trang thiết bị y tế, nhân lực của các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện 
nhiệm vụ sau dó thông báo bằng văn bản với Sở Y tế.

Điều 7. Công tác thi đua, khen thưởng, công nhận sáng kiến, đề tài 
nghiên cứu khoa học

Việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm ở các đơn vị y tế tuyến huyện, 
thực hiện theo quy định của nhà nước, của tỉnh và có trao đổi thông tin và thống 
nhất hiệp y bằng văn bản giữa UBND huyện, thành phố và Sở Y tế.

Điều 8. Quản lý tài chính
UBND các huyện, thành phố thực hiện quản lý tài chính theo phân cấp, Sở 

Y tế có trách nhiệm phê duyệt dự toán các đơn vị trực thuộc, UBND huyện, thành 
phố thông báo với Sở Y tế về công tác tài chính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
theo định kỳ tháng, quý, năm.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột 

xuất về UBND huyện (qua Phòng Y tế) và Sở Y tế theo quy định.
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2. Giao cho Phòng Y tế chủ trì giao ban chung đối với lãnh đạo các đơn vị y 
tế trên địa bàn huyện, thành phố; thực hiện chế độ giao ban định kỳ hàng tháng, 
quý, 6 tháng, năm và dự, chỉ đạo giao ban các đơn vị sự nghiệp y tế huyện, thành 
phố. Tổng hợp báo cáo, đề xuất kiến nghị về công tác y tế trên địa bàn gửi UBND 
huyện, thành phố và Sở Y tế.

3. Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố có trách nhiệm thông 
báo cho nhau về kết quả thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động, đồng thời báo 
cáo UBND tỉnh; hàng năm Sở Y tế và UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ 
đạo, tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân theo 
phân cấp quản lý.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc phối hợp với 
các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện 
Quy chế này nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và 
công tác dân số - KHHGĐ.

Điều 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tổ 
chức thực hiện Quy chế này.

Điều 12. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình 
thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, phát sinh, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Xuân Phong


