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GIÁM Đ C TRUNG TÂM Y TẾ TH NH  H  CAO LÃNH  
 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về phân cấp, phân công về 

quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-SYT ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Sở Y 

tế Đồng Tháp về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

thuộc Sở Y tế Đồng Tháp; 

Căn cứ Thông tư 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y 

tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện, quân, thị xã thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Th o đề nghị của Trưởng ph ng  ành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của  rung 

tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 90/Q -TTYT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của  rung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh.  

Điều 3.  rưởng phòng  ành ch nh -  ổng hợp,  rưởng khoa, phòng, 

 rưởng trạm Y tế xã, phường trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
-  hư  iều 3; 

- Ban  iám đốc   Y ; 

- Website TTYT; 

- Lưu: V , HCTH.  
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SỞ Y TẾ           
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PH  CAO LÃNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

QUY CHẾ L M VIỆC 

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ TH NH  H  CAO LÃNH 

 (Ban hành kèm th o Quyết định số 53/QĐ-TTYT ngày 01 tháng 3 năm 2022 

của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 

 

Ch  n  1 

QUI ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1.  hạm vi, đối t ợn  điều chỉnh 

 1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự 

giải quyết công việc của  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh.  

 2.  ất cả công chức, viên chức của  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

chịu sự điều chỉnh của quy chế này. 

 Điều 2. N uyên tắc làm việc 

 1.  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh làm việc theo chế độ  hủ trưởng, 

mọi hoạt động của  rung tâm đều phải tuân thủ quy định của  háp luật, các văn 

bản quy định của Bộ Y tế, Quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh  ồng  háp và 

Quy chế này. 

 2. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường 

xuyên nghiên cứu cải cách hành ch nh, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện 

tốt nhất cho người bệnh đến khám, chữa bệnh tại  rung tâm. 

 

Ch  n  2 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC 

  

 Điều 3. Vị t í, chức năn , nhiệm vụ, tổ chức của T un  tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh 

 1. Vị t í, chức năn  

 rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở 

Y tế tỉnh  ồng  háp, chịu sự quản lý, chỉ đạo chuyên môn của Sở Y tế về tổ 

chức biên chế, chuyên môn nghiệp vụ, bổ nhiệm và đề bạt, quy hoạch cán bộ; 

chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu 

ngành tuyến tỉnh; chịu sự quản lý nhà nước của  y ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh.  
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 hực hiện chức năng phòng bệnh, khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông Dân số - Kế hoạch hoá  ia đình… trên địa 

bàn  hành phố. 

 rung tâm Y tế thành phố Cao lãnh có tư cách pháp nhân, có con dấu 

riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc  hà nước. 

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

 2.1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

 -  iếp nhận và xử tr  tất cả các trường hợp cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

nội trú và ngoại trú. 

 -  ổ chức khám sức khỏe, quản lý sức khỏe định kỳ, giám định sức khoẻ, 

giám định y khoa khi  ội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc khi cơ quan pháp 

luật trưng cầu. 

 2.2.  hòng bệnh 

 -  uyên truyền và vận động mọi người thực hiện các biện pháp vệ sinh 

phòng bệnh, phòng dịch; 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ 

thuật về y tế dự phòng, phòng, chống  IV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, quản lý sức khoẻ lao động, 

phục hồi chức năng, truyền thông giáo dục sức khoẻ và truyền thông giáo dục về 

Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế 

tại địa bàn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

 -  hối hợp với cơ sở Y tế các cấp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh 

xảy ra trên địa bàn 

 2.3. Công tác quản lý 

 Quản lý Khoa Khám bệnh và các  rạm Y tế trên địa bàn thành phố Cao 

Lãnh.  

 2.4.  ào tạo cán bộ y tế 

 -  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh là cơ sở thực hành để đào tạo cán 

bộ y tế. 

 -  ổ chức tập huấn, đào tạo liên tục tại chỗ, cử đào tạo dài, ngắn hạn cho 

các viên chức ở  rung tâm Y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

 2.5.  ghiên cứu khoa học 

 -  ổ chức hội nghị, sinh hoạt khoa học chuyên môn, chuyên đề thường kỳ, 

áp dụng các kỹ thuật mới trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc 

sức khoẻ.  hực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về y tế. 

 - Kết hợp với các viện, bệnh viện tuyến trên để từng bước ứng dụng và 

phát triển các kỹ thuật cao vào phòng bệnh, chuẩn đoán và điều trị. 

 2.6. Chỉ đạo tuyến dưới 



4 

 

 

 Chỉ đạo tuyến xã, phường và khoa Khám bệnh về chuyên môn, kỹ thuật. 

Lập kế hoạch chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. 

 2.7.  ợp tác quốc tế 

  ham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức y tế hay cá nhân ở 

nước ngoài theo quy định của nhà nước. 

 2.8. Quản lý kinh tế y tế 

 - Thực hiện đúng các quy định của nhà nước về thu, chi tài ch nh và thanh 

quyết toán đúng theo quy định của pháp luật; 

 -  ạo thêm nguồn thu từ các dịch vụ y tế: Viện ph , lệ ph , Bảo hiểm y tế, 

nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, viện trợ nước ngoài; 

 - Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công. 

 2.9. Công tác khác 

 -  hực hiện quản lý viên chức, chế độ ch nh sách, khen thưởng, kỷ luật 

đối với viên chức, người lao động tại các khoa, phòng và các  rạm y tế theo quy 

định của pháp luật; 

 -  ướng dẫn, thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên môn về các hoạt động 

thuộc lĩnh vực điều trị, dự phòng và  ruyền thông Dân số - Kế hoạch hoá gia 

đình đối với Khoa Khám bệnh,  rạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa 

bàn; 

 -  hực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định. 

 -  hực hiện những nhiệm vụ khác do Sở Y tế tỉnh  ồng  háp hay  y ban 

nhân dân  hành phố giao. 

 3. Tổ chức bộ máy 

 Trung tâm Y tế  hành phố gồm 01  iám đốc, 02 Phó Giám đốc 

 3.1 Các phòng chức năng thuộc  rung tâm: 02 phòng 

1. Phòng Hành chính -  ổng hợp (bao gồm các lĩnh vực:  ổ chức - Hành 

ch nh và Dân số). 

2.  hòng Kế hoạch - Tài chính (bao gồm lĩnh vực Kế hoạch -  ghiệp vụ; 

Tài chính - Kế toán;  ruyền thông và  iáo dục sức khỏe; Quản lý chất lượng; 

Công tác xã hội). 

 3.2. Các khoa chuyên môn: 06 khoa: 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và  IV/AIDS (bao gồm cả lĩnh vực:   ư vấn 

và điều trị nghiện chất); 

2. Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm 

3. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và  hụ sản 

4. Khoa Khám bệnh 
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5. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

6. Khoa Dược -  rang thiết bị - Vật tư y tế 

 3.3.  rạm Y tế xã, phường: 

1.  rạm Y tếphường 1 

2.  rạm Y tế phường 2 

3.  rạm Y tế phường 3 

4.  rạm Y tế phường 4 

5.  rạm Y tế phường 6 

6.  rạm Y tế phường 11 

7.  rạm Y tế phường Mỹ  hú 

8.  rạm Y tế phường  òa  huận 

9.  rạm Y tế xã Mỹ  rà 

10.  rạm Y tế xã Mỹ  gãi 

11.  rạm Y tế xã Mỹ  ân 

12.  rạm Y tế xã  ịnh  hới 

13.  rạm Y tế xã  òa An 

14.  rạm Y tế xã  ân  huận  ông 

15.  rạm Y tế xã  ân  huận  ây 

 Điều 4. Chức năn , nhiệm vụ của các Khoa, Phòng và T ạm Y tế xã 

ph ờn  thuộc T un  tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

1. Phòng Hành chính - Tổn  hợp: 

1.1. Vị t í và chức năn   

- Tham mưu giúp cho Ban  iám đốc thực hiện công tác tổ chức nhân sự, 

lưu trữ, bảo quản hồ sơ viên chức, người lao động của đơn vị và đề xuất việc 

tiếp nhận, phân công, điều động và bổ nhiệm viên chức, phối hợp với  hòng Kế 

hoạch -  ài ch nh thực hiện các chế độ, ch nh sách tiền lương, tiền thưởng đối 

với viên chức, người lao động trong đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; 

công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đúng quy định pháp luật và phân cấp quản 

lý theo thẩm quyền; công tác hành ch nh, quản trị, đảm bảo thực hiện công tác 

hành ch nh, nội vụ;  công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ theo quy định của nhà nước 

và hướng dẫn công tác lưu trữ hồ sơ; công tác tuyên truyền đường lối ch nh sách 

của  ảng,  háp luật của  hà nước về lĩnh vực y tế; 

-  Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ 

thuật về Dân số - K     và truyền thông giáo dục về Dân số trên địa bàn.  

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

* Tổ chức - Hành chính: 
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- Quản lý hồ sơ công tác tổ chức nhân sự; đề xuất thực hiện các chế độ, 

thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động trong đơn vị theo 

đúng quy định của pháp luật.  

-  ề xuất thực hiện công tác tổ chức nhân sự, tiếp nhận, phân công và 

điều động viên chức, lưu trữ, bảo quản hồ sơ viên chức, người lao động. 

-  hực hiện nhiệm vụ quản lý, biên tập tin bài, hình ảnh trên trang thông 

tin điện tử của  rung tâm Y tế, quản lý hệ thống mạng tổ chức hội nghị trực 

tuyến của đơn vị; tiếp nhận, quản lý phân phối công văn đi, công văn đến, điện 

báo, thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật. 

-  hừa lệnh Ban  iám đốc quản lý, sử dụng con dấu, cấp giấy giới thiệu, 

giấy đi đường cho viên chức đi công tác đã được Ban  iám đốc phê duyệt và 

các giấy tờ khác theo đúng quy định của pháp luật. 

-  oàn chỉnh các loại giấy tờ công văn đi của  rung tâm trước khi phát 

hành theo quy định.  

-  hực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của nhà nước và hướng 

dẫn công tác lưu trữ hồ sơ đối với các đơn vị trực thuộc  rung tâm. 

- Ứng dụng công nghệ tin học vào công tác văn thư lưu trữ.  ham gia 

nghiên cứu các đề tài khoa học, từng bước hiện đại hóa công tác văn thư lưu trữ. 

 -  ảm bảo tốt các phương tiện thực hiện công tác thông tin liên lạc gồm: 

điện thoại, Internet, fax.. Quản lý xe ô tô, xe mô tô của cơ quan đảm bảo phương 

tiện cho lãnh đạo và cán bộ đi công tác.  ánh máy, sao chụp công văn giấy tờ, 

tài liệu của  rung tâm. 

 -  hực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm khánh tiết  

trong các ngày họp, hội nghị, lễ, kỷ niệm … của cơ quan. Xây dựng và tổ chức 

thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác 

bảo vệ an ninh trật tự cơ quan. 

 -  hối hợp với  hòng Kế hoạch  -  ài ch nh lập dự trù mua sắm trang thiết 

bị, vật tư y tế, văn phòng phẩm, nhiên liệu… phục vụ cho công tác ở  rung tâm. 

*  ân số  

 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ 

thuật về Dân số - K     và truyền thông giáo dục về Dân số trên địa bàn.  

-  riển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, 

cung cấp dịch vụ về Dân số - K     theo phân cấp và theo quy định của pháp 

luật. 

-  riển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận 

động, phổ biến và tư vấn các phương tiện tránh thai theo phân cấp và theo quy 

định của pháp luật. 

-  ướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số -

K     của  rạm y tế xã và cộng tác viên Dân số - K     khóm, ấp. 
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- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu 

về Dân số - K    , các dự án khác được Chi cục Dân số - K     phân 

công. 

-  ổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối 

với cán bộ chuyên trách Dân số - K     xã và cộng tác viên Dân số - 

K     khóm, ấp. 

- Cập nhật, hoàn thiện kho dữ liệu dân cư (MICS) của chuyên ngành dân 

số. 

-  ham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số - K    /Sức khỏe sinh sản. 

-   hực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành. 

-  hực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ban  iám đốc phân công. 

 1.3. Mối quan hệ 

- Phòng Hành chính -  ổng hợp chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của 

 iám đốc  rung tâm. Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ  ổ chức - 

 ành ch nh của Văn phòng,  hòng  ổ chức cán bộ Sở Y tế và Chi cục Dân số - 

K     tỉnh  ồng  háp.  

  - Có mối quan hệ phối hợp trong thực hiện công tác với các khoa, phòng 

và  rạm y tế của  rung tâm để thực hiện nhiệm vụ. 

         2.  h n  Kế hoạch - Tài chính:  

2.1. Vị t í và chức năn   

-  ham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm; tổ chức 

các cuộc họp sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch của  rung tâm; Quản lý 

việc thực hiện công tác khám chữa bệnh b ng y học cổ truyền, y học hiện đại, 

quản lý chuyên môn kỹ thuật của Khoa Khám bệnh và các  rạm Y tế; thực hiện 

công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn 

nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho viên chức y tế cấp xã, phường, nhân viên 

y tế khóm ấp, nhân viên sức khỏe cộng đồng, cộng tác viên y tế và những viên 

chức hoặc đối tượng khác có nhu cầu học tập tìm hiểu về lĩnh vực y tế; thực hiện 

và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế dự phòng, 

phòng chống nhiễm  IV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, các bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm trong các chương 

trình y tế và các vấn đề khác có liên quan đến chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho 

nhân dân trên địa bàn;  

- Xây dựng kế hoạch tài ch nh tháng, quý, năm của  rung tâm; hướng dẫn 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tài ch nh tại các khoa, phòng và 

 rạm Y tế; thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động tài ch nh của 

đơn vị theo quy định; quản lý công tác tài ch nh, tài sản của  rung tâm và chịu 

trách nhiệm thanh quyết toán, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các 

chế độ ch nh sách khác cho viên chức theo quy định của pháp luật. 
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2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

* Kế hoạch – N hiệp vụ: 

          - Căn cứ vào nhiệm vụ của trung tâm, tham mưu cho  iám đốc hướng dẫn 

các khoa, phòng lập kế hoạch để thực hiện các mặt hoạt động của trung tâm. 

          -  ổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, 

quy chế  rung tâm để báo cáo  iám đốc xem xét, chỉ đạo; 

         -  ổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu 

khoa học trong toàn đơn vị; 

         -  ổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các Khoa,  hòng,  rạm Y 

tế trong đơn vị, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nh m nâng cao hiệu 

quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của  rung tâm và thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh; 

        -  hực hiện chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho 

tuyến dưới; 

        -  ổ chức thực hiện công tác hợp tác các đơn vị và quốc tế theo kế hoạch 

của đơn vị và quy định của  hà nước; 

         -  ảm bảo việc lưu trữ, thống kê theo quy định; 

         - Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình 

 iám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên; 

         -  ham mưu Ban  iám đốc triển khai mới các dịch vụ kỹ thuật chuyên 

môn, xã hội hóa các dịch vụ chuyên môn đơn vị chưa có điều kiện thực hiện.  ổ 

chức giám định B Y  đối với   Y  và cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc; thực 

hiện các hoạt động công nghệ thông tin lĩnh vực khám chữa bệnh; 

        -  ham mưu cho  ội đồng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự: thành 

lập đoàn khám sơ tuyển xã, đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự  hành phố và 

tổ chức khám;  

        -  ổ chức thực hiện các hoạt động  ruyền thông  DSK theo định hướng 

chung của ngành.  hối hợp các khoa thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục 

truyền thông về sức khỏe. Báo cáo, kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác    DSK; 

 riển khai    DSK b ng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của 

đơn vị, tờ rơi, băng rôn, áp ph ch, xe,...; 

        -  hực hiện công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng mọi vật tư, trang 

thiết bị y tế; 

        - Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, 

bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy.  ối với những máy đắt tiền, quý 

hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của  iám đốc; 

        -  ổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo 

quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch 

máy; 
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         -  ịnh kỳ Sơ kết,  ổng kết công tác hoạt động, báo cáo  iám đốc và cơ 

quan cấp trên; 

        - Quản lý cơ sở vật chất được giao theo quy định; 

        -  hực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định; 

        -  ham gia công tác đoàn thể, học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng 

chuyên môn, tham dự các hội nghị, học tập nghị quyết khi có yếu cầu...; 

        -  hực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do  iám đốc giao. 

       * Tài chính – Kế toán: 

    - Căn cứ vào chế độ, ch nh sách hiện hành và kế hoạch công tác đơn vị, lập 

dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế 

hoạch được phê duyệt; 

-  heo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa 

bệnh,  hòng chống dịch bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện ph  theo 

quy định; 

-  heo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định 

mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị; 

-  ổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành; 

 hực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ ch nh sách, vật tư 

tài sản, hành ch nh sự nghiệp ch nh xác, kịp thời.  ổ chức hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị; 

-  ịnh kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản; 

-  ổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy 

định; 

-  ổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân t ch kết quả hoạt động của đơn 

vị; 

    - Chịu trách nhiệm trước  iám đốc về các khoản thu chi trong đơn vị; 

    -  ham mưu Ban  iám đốc khai thác các nguồn thu, thực hành tiết kiệm 

chi; 

   - Quản lý cơ sở vật chất được giao theo quy định; 

   -  hực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định; Báo cáo tăng giảm lao 

động về Bảo hiểm tỉnh  ồng  háp; Báo cáo thu chi hàng tháng của  rung tâm 

cho  iám đốc. 

  -  ham gia công tác đoàn thể, học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng 

chuyên môn, tham dự các hội nghị, học tập nghị quyết khi có yếu cầu...; 

  -  hực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do  iám đốc giao. 

* Quản lý chất l ợn : 

  hực hiện Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại  rung 
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tâm theo quy định tại  hông tư số 19/2013/  -BY  ngày 12/07/2013 của Bộ Y 

tế  ướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại 

bệnh viện và Quyết định số 6858/2016/Q -BY  ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế 

ban hành Bộ tiêu ch  chất lượng bệnh viện Việt  am: 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

- Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

- Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

-  ổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám 
bệnh, chữa bệnh; 

-  riển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế; 

-  p dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh; 

-  ánh giá chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

         * Côn  tác xã hội: 

 Chủ trì tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội, tổ 

chức phối hợp, hiệu quả với các cơ quan đơn vị và cá nhân liên quan trong quá 

trình thực hiện công tác xã hội;  ỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác 

xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, 

chữa bệnh: 

-  ỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh 

và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; 

- Vận động tiếp nhận tài trợ; 

-  ỗ trợ nhân viên y tế, đào tạo, bồi dưỡng; 

-  ổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Trung tâm Y tế; 

-  ổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của  rung tâm Y tế tại 
cộng đồng (nếu có). 

2.3. Mối quan hệ: 

-  hòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của  iám 

đốc hoặc  hó  iám đốc. Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ Y, Kế hoạch – Tài chính 

của Sở Y tế và  y ban nhân dân thành phố Cao Lãnh.  

  - Có mối quan hệ phối hợp với các khoa, phòng và  rạm Y tế để thực hiện 

nhiệm vụ. 

 II/- CÁC KHOA CHUYÊN MÔN 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AI S:  

1.1. Vị t í và chức năn   
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- Chịu trách nhiệm trước Ban  iám đốc  rung tâm trong việc lập kế 

hoạch triển khai thực hiện, quản lý, kiểm tra, giám sát và báo cáo các dự án, 

chương trình  y tế như: chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch 

bệnh các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A 5 1, 

phòng chống sốt rét, phòng lây nhiễm  IV/AIDS, chương trình chống lao, 

phòng chống phong, các bệnh da và bệnh nhiễm khuẩn qua đường tình dục, các 

bệnh truyền nhiễm mới nổi khác; Các bệnh không lây nhiễm như chương trình 

phòng chống các rối loạn do thiếu hụt iốt, dự án phòng chống mù loà, dự án 

phòng chống tăng huyết áp, phòng chống đái tháo đường và các bệnh xã hội 

khác trên địa bàn.  

-  ổ chức điều trị thay thế b ng thuốc Methadone cho người bệnh đúng 

với  ướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện b ng thuốc 

Methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 5076/Q -BYT 

ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế. 

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

* Kiểm soát bệnh tật và HIV/AI S: 

-   iám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh 

xã hội,  IV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống 

dịch, bệnh; 

-  iều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, 

 IV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn; 

-  riển khai các hoạt động phòng, chống  IV/AIDS, hướng dẫn quản lý, 

chăm sóc người nhiễm  IV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh 

viện trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị  IV/AIDS; 

- Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện 

pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan; 

-  ổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, 

 IV/AIDS tại địa phương; 

-  riển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên 

quan về y tế dự phòng; phòng, chống các bệnh xã hội,  IV/AIDS trên địa bàn; 

-  ổ chức thực hiện các hoạt động  iêm chủng mở rộng trên địa bàn 

huyện. 

- Tổ chức điều trị nghiện chất ma túy b ng thuốc thay thế theo quy định 

của pháp luật; 

-  hực hiện báo cáo dịch theo đúng quy định. 

-  hực hiện buổi nói chuyện chuyên đề về phòng bệnh Sốt xuất huyết, 

 ay chân miệng cho cộng tác viên và các điểm trường trên địa bàn hàng năm; 

- Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng 

và báo cáo đột xuất theo đúng quy định; 
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-  ham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, tham dự 

các hội nghị, học tập nghị quyết khi có yêu cầu...; 

-  hực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do  iám đốc giao. 

 Điều t ị Methadone 

-  ổ chức điều trị thay thế b ng thuốc Methadone cho người bệnh đúng 
với  ướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện b ng thuốc 

Methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 5076/Q -BYT 

ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế. 

-  ổ chức theo dõi người bệnh tuân thủ điều trị, đảm bảo cho người bệnh 
được uống thuốc hàng ngày.  hực hiện tốt các biện pháp tư vấn hỗ trợ. 

-  hực hiện tốt quy chế hồ sơ bệnh án, lưu trữ đầy đủ an toàn. 

-  hối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện một số biện pháp hỗ 
trợ tâm lý, xã hội để nâng cao hiệu quả điều trị; giới thiệu, tuyên truyền về 

chương trình. 

- Lập kế hoạch nhu cầu thuốc Methadone của cơ sở gửi  rung tâm phòng, 
chống  IV/AIDS để tổng hợp báo cáo Cục phòng, chống  IV/AIDS khi  rung 

ương còn đầu tư thuốc. 

-  hập, bảo quản và sử dụng thuốc Methadone theo đúng quy định của 
Bộ Y tế. 

-  hực hiện báo cáo theo quy định. 

-  hối hợp với công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở điều 
trị. 

- Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên môn theo quy định của 
 hà nước. 

1.3. Mối quan hệ  

- Khoa kiểm soát bệnh tật và  IV/AIDS chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp 

của Ban  iám đốc  rung tâm Y tế.  

- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ các  rung tâm chuyên khoa 

tỉnh  ồng  háp.  

- Có mối quan hệ phối hợp với các  hòng  ành ch nh -  ổng hợp, Kế 

hoạch -  ài ch nh; với các khoa, phòng,  rạm y tế và các cơ quan, ban ngành 

đoàn thể có liên quan trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Khoa Y tế côn  cộn  - An toàn thực phẩm:  

2.1. Vị t í và chức năn : 

- Chịu trách nhiệm trước Ban  iám đốc  rung tâm trong việc thực hiện 

chức năng giám sát, quản lý công tác y tế công cộng – An toàn thực phẩm bao 

gồm: Y tế trường học; Vệ sinh môi trường; An toàn vệ sinh lao động, phòng 

chống cháy nổ;  hòng chống bệnh nghề nghiệp; phòng chống tai nạn thương 
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t ch; phòng chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; Quản lý điều trị chăm 

sóc sức khỏe tâm thần; Quản lý khám sức khỏe người cao tuổi; Công tác chống 

nhiễm khuẩn; Quản lý chất thải y tế; Công tác dinh dưỡng cộng đồng trên địa 

bàn. 

- Quản lý, giám sát, lập chương trình, kế hoạch công tác trong lĩnh vực vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cao Lãnh;   ổ chức thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật, ch nh sách, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, 

chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực 

phẩm (VSA   );  hổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng 

ngừa ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng. 

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

* Y tế côn  cộn : 

         -  ướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh 

trường học, phòng, chống tai nạn thương t ch, phòng, chống nhiễm độc hoá chất 

bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện 

pháp xử lý các chất thải trên địa bàn; 

        -  iám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động 

điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu 

quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật 

đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn; 

        - Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người 

lao động; 

        -  ổ chức tuyên truyền dinh dưỡng cộng đồng và hướng dẫn thực hiện; 

        -  hối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa 

bàn trong việc xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn 

thương t ch, vệ sinh môi trường; 

       -  riển khai thực hiện chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia, các dự án về 

sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương t ch và 

phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn; 

        -  ham gia công tác nghiên cứu khoa học tại đơn vị; 

        -  ham gia công tác giao ban hàng tuần tại đơn vị; 

         - Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng 

và báo cáo đột xuất theo đúng quy định; 

        - Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, tham dự các 

hội nghị, học tập nghị quyết khi có yêu cầu...; 

        -  hực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do  iám đốc giao. 

* An toàn thực phẩm: 

-  ướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực 
phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức 

trên địa bàn; 
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-  iám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; 

-  hực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ 
ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra 

và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định; 

-  hối hợp thực hiện “ háng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm”; 

-  riển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên 
quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; 

-  hực hiện công tác điều tra, giám sát, xử lý ngộ độc thực phẩm và báo 
cáo theo đúng quy định; 

-  ổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và kiến thức phòng ngừa 
bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở trên địa bàn huyện thuộc phạm vi quản lý. 

2.3 Mối quan hệ 

- Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm chịu sự quản lý chỉ đạo trực 

tiếp của Ban  iám đốc  rung tâm Y tế. 

- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ an toàn thực phẩm của Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh  ồng  háp và  rung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh  ồng  háp. 

- Có mối quan hệ phối hợp với các  hòng  ành chính -  ổng hợp, Kế 

hoạch -  ài ch nh; với các khoa, phòng,  rạm y tế và các cơ quan, ban ngành 

đoàn thể có liên quan trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. 

 3. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và  hụ sản:  

3.1. Vị t í và chức năn :  

- Chịu trách nhiệm trước Ban  iám đốc  rung tâm trong việc thực hiện 

chức năng giám sát, quản lý về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế 

hoạch hóa gia đình trên địa bàn. 

-  hổ biến kiến thức về công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, 

thực hiện các dịch vụ chăm sóc sinh sản cho phụ nữ, công tác phòng chống suy 

dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. 

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa, sơ tổng kết năm; Lập kế hoạch triển 

khai thực hiện Công tác sức khỏe sinh sản –  hòng chống Suy dinh dưỡng trẻ 

em tuyến cơ sở; 

-  ỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh 

phụ khoa.   

- Chỉ đạo tuyến dưới, giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và chỉ 

tiêu đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn Bộ tiêu ch  quốc gia về dịch 
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vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và 

trẻ sơ sinh, dân số - kế hoạch hóa gia đình; 

- Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng 

sức khỏe sinh sản tại  rạm Y tế; 

- Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn 

đường sinh sản; khám thai; 

-  riển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản; uống Vitamin A; phòng, chống Suy dinh dưỡng trẻ 

em trên địa bàn; 

- Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng 

và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, bệnh án nội trú theo quy định; 

-  ham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, tham dự 

các hội nghị, học tập nghị quyết khi có yêu cầu...; 

-  hực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do  iám đốc giao. 

3.3 Mối quan hệ 

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và  hụ sản chịu sự quản lý chỉ đạo 

trực tiếp của Ban  iám đốc  rung tâm Y tế. 

- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ an toàn thực phẩm của  rung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  ồng  háp. 

- Có mối quan hệ phối hợp với các  hòng  ành ch nh -  ổng hợp, Kế 

hoạch -  ài ch nh; với các khoa, phòng,  rạm y tế và các cơ quan, ban ngành 

đoàn thể có liên quan trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. 

4. Khoa   ợc - T an  thiết bị - Vật t  y tế:  

Cơ cấu nhân sự gồm có  rưởng khoa,  hó trưởng khoa và các nhân viên, 

thực hiện chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau: 

4.1. Vị t í và chức năn :  

- Chịu trách nhiệm trước Ban  iám đốc  rung tâm trong việc thực hiện 

chức năng cung ứng dược phẩm, vật tư y tế, vaccin, sinh phẩm y tế và hoá chất. 

-  ham mưu cho Ban  iám đốc thực hiện đấu thầu, cung ứng thuốc, sinh 

phẩm y tế, vật tư y tế và các trang thiết bị khác cho Khoa Khám bệnh và  rạm Y 

tế để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

         - Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông 

thường , hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao đáp ứng yêu cầu, cho điều trị ngoại trú, 

và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm 

họa,...). Căn cứ nhu cầu của các Khoa,  rạm Y tế xã, phường trấn lập dự trù gởi 

Khoa Dược – TTB - V Y  tổng hợp trình  iám đốc phê duyệt trước khi thực 

hiện mua sắm thuốc và vật tư y tế, hoá chất;   
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          - Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay 

thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị, trình  iám đốc duyệt và 

tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế 

hoạch được duyệt; 

          - Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu khám 

chữa bệnh và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu;   

          - Làm đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của  ội đồng thuốc và điều 

trị;  

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “ hực hành tốt bảo quản thuốc”;    

         -  hực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, 

tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác 

dụng không mong muốn của thuốc;  

         - Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại 

các khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, khoa khám bệnh và các công tác dược tại 

các  rạm Y tế xã, phường. Quản lý các nguyên tắc thực hành trong lĩnh vực 

dược; 

          -  ham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các 

trường Cao đẳng và  rung học về dược; 

          -  hối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh 

giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh 

và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong Trung tâm;  

          -  ham gia chỉ đạo tuyến; 

-   ham gia theo dõi, quản lý kinh ph  sử dụng thuốc; 

-  ham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc; 

-  ổ chức đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo quy định chung của 

 hà nước; 

-  ịnh kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, 

vật tư y tế trong đơn vị, trình  iám đốc; 

- Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3, 6, 9, 12 tháng và báo cáo đột 

xuất về công tác quản lý dược theo đúng quy định; 

-  ham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, 

nghị quyết khi có yêu cầu…; 

-  hực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do  iám đốc giao. 

 4.3. Mối quan hệ  

- Khoa Dược -  rang thiết bị - Vật tư y tế chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp 

của Ban  iám đốc  rung tâm Y tế. Chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ về 

dược của  hòng  ghiệp vụ Dược Sở Y tế ;  
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- Có mối quan hệ phối hợp với các  hòng  ành ch nh -  ổng hợp, Kế 

hoạch -  ài ch nh; với các khoa, phòng,  rạm y tế và các cơ quan, ban ngành 

đoàn thể có liên quan trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. 

5. Khoa Xét n hiệm - Chẩn đoán hình ảnh:  

5.1. Vị t í và chức năn :  

Chịu trách nhiệm trước Ban  iám đốc  rung tâm trong việc thực hiện 

công tác chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cận lâm sàng phục vụ cho công tác 

chuyên môn của  rung tâm. 

5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

-  hực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh… việc quản lý 

trang thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế; 

- Lấy bệnh phẩm và làm các xét nghiệm theo đúng quy định, ghi sổ lưu 

theo quy định.  

-  hực hiện việc quản lý và sử dụng hóa chất theo đúng quy chế sử dụng 

thuốc.  hực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.  hực hiện An 

toàn lao động, xây dựng nội quy bảo hộ lao động; 

-  hực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh b ng các thiết bị: X-quang, 

siêu âm …  

- Lập kế hoạch họat động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. 

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong 

khoa.  hực hiện công tác chiếu chụp, siêu âm… đúng theo chỉ định; 

         - Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3, 6, 9, 12 tháng và báo cáo đột xuất 

đúng theo quy định; 

-  ham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, 

nghị quyết khi có yêu cầu...; 

-  hực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do  iám đốc giao. 

5.3. Mối quan hệ  

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp 

của Ban  iám đốc  rung tâm Y tế. Chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ về 

dược của  hòng  ghiệp vụ Y Sở Y tế và  rung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 ồng  háp. 

- Có mối quan hệ phối hợp với các  hòng  ành ch nh -  ổng hợp, Kế 

hoạch -  ài ch nh; với các khoa, phòng,  rạm y tế và các cơ quan, ban ngành 

đoàn thể có liên quan trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. 

6. Chức năn , nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa Khám bệnh:  

6.1. Vị t í và chức năn :  

-  hực hiện công tác sơ cấp cứu, khám điều trị bệnh cho mọi người dân có 

nhu cầu đến khám chữa bệnh thông thường.  
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-  hực hiện khám sức khoẻ viên chức, học sinh, người lao động và các đối 

tượng khác có nhu cầu khám sức khỏe. 

6.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

  ổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh; 

-  hực hiện khám và điều trị bệnh cho mọi đối tượng đến khám điều trị 

bệnh tại Khoa; trong đó có khám điều trị bệnh cho người có thẻ Bảo hiểm y tế. 

-  hân công thực hiện khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ thuộc 

diện Ban thương vụ  hành  y quản lý. 

-  hực hiện việc quản lý và khám sức khỏe cho công chức, viên chức, học 

sinh, Công nhân lao động và các đối tượng khác có nhu cầu khám sức khỏe. 

 - Khám chữa bệnh b ng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y 

học hiện đại.  

- Cấp thuốc Bảo hiểm y tế và cung cấp thuốc cho các đối tượng có nhu cầu 

trong việc khám điều trị bệnh.  hực hiện khám điều trị bệnh cho mọi đối tượng 

do  rạm y tế chuyển đến.  

-  ướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn  cho  rạm y tế xã, phường. 

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động, tổng hợp và báo cáo các 

hoạt động về  rung tâm thông qua  hòng Kế hoạch -  ài ch nh theo đúng thời 

gian quy định. 

         -  ham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, tham dự 

các hội nghị, học tập nghị quyết khi có yêu cầu...; 

         -  hực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do  iám đốc giao. 

6.3. Mối quan hệ  

- Khoa Khám bệnh chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Ban  iám đốc 

 rung tâm Y tế. Chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ về dược của  hòng 

 ghiệp vụ Y Sở Y tế. 

- Có mối quan hệ phối hợp với các  hòng  ành ch nh -  ổng hợp, Kế 

hoạch -  ài ch nh; với các khoa, phòng,  rạm y tế và các cơ quan, ban ngành 

đoàn thể có liên quan trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. 

III/-  TR M Y TẾ XÃ,  H  NG  1  T ạm  

1. Vị t í chức năn  

 rạm Y tế xã, phường trực thuộc  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh có 

chức năng làm tham mưu giúp cho Ban  iám đốc  rung tâm trong việc thực 

hiện nhiệm vụ khám điều trị bệnh, công tác y tế dự phòng và công tác truyền 

thông giáo dục sức khoẻ để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở địa 

phương. 

2. Nhiệm vụ 
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-  hực hiện nhiệm vụ khám điều trị các bệnh thông thường cho người dân 

ở địa phương, khám điều trị bệnh cho người có thẻ Bảo hiểm y tế.  

-  hực hiện công tác y tế dự phòng gồm: công tác tiêm chủng mở rộng, 

công tác phòng chống bệnh truyền nhiểm, phòng chống dịch bệnh (Sốt xuất 

huyết, tay chân miệng, cúm A 5 1, các bệnh dịch mới nổi...), phòng chống sốt 

rét, phòng chống  IV, lao, phong, da liểu, bệnh nhiễm khuẩn qua đường tình 

dục; Các bệnh không lây nhiễm ( ăng huyết áp,  ái tháo đường, các rối loạn do 

thiếu hụt iode...); Vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý điều trị chăm sóc sức 

khỏe tâm thần; Quản lý khám sức khỏe người cao tuổi; Y tế công cộng, vệ sinh 

môi trường, Y tế học đường, vệ sinh lao động; Công tác chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, phòng chống Suy dinh dưỡng; Công tác 

Dân số - K    ;  Quản lý và thực hiện các chương trình y tế được triển khai ở 

địa phương.  

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động, tổng hợp và báo cáo các 

hoạt động của  rạm y tế về  rung tâm y tế thông qua  hòng Kế hoạch –  ghiệp 

vụ theo đúng thời gian quy định. 

3. Mối quan hệ 

-  rạm Y tế xã, phường chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám 

đốc  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh và UB D địa phương.  

- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của các 

khoa, phòng  rung tâm y tế. 

- Có mối quan hệ phối hợp với  hòng  ổ chức –  ành ch nh,  hòng Kế 

hoạch –  ghiệp vụ,  hòng Tài chính – Kế toán, các khoa, phòng chuyên môn 

của  rung tâm Y tế để thực hiện nhiệm vụ. 

      

Ch  n  3 

TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNGVIỆC V  QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

 Điều  . T ách nhiệm, phạm vi  iải quyết côn  việc của Giám đốc 

 1.  iám đốc  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh là người đứng đầu 

 rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về 

mọi hoạt động của  rung tâm Y tế, là chủ tài khoản, trực tiếp quản lý việc sử 

dụng ngân sách của  rung tâm Y tế:  

 a. Chỉ đạo, điều hành  rung tâm Y tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn theo đúng quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế  ban hành 

 b.  hân công công việc cho các  hó  iám đốc 

 2.  hạm vi giải quyết công việc của  iám đốc: 

 a.  hững công việc thuộc thẩm quyền quy định do Bộ Y tế, Sở Y tế ban 

hành; 



20 

 

 

 b.  rực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho các  hó  iám đốc, 

nhưng do thấy cần thiết hay do  hó  iám đốc phụ trách đi vắng; những việc liên 

quan đến các  hó  iám đốc ý kiến khác nhau. 

 3.  rường hợp  iám đốc đi công tác,  iám đốc sẽ ủy quyền cho cho  hó 

 iám đốc giải quyết các công việc có t nh chất khẩn cấp liên quan đến lĩnh vực 

 iám đốc phụ trách.  

 Điều 6. T ách nhiệm, phạm vi  iải quyết côn  việc của các  hó Giám 

đốc 

 1.  rách nhiệm giải quyết công việc 

 Các  hó  iám đốc được phân công phụ trách một số lĩnh vực được thay 

mặt  iám đốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực đã được giao và chịu 

trách nhiệm trước  háp luật và trước  iám đốc về những quyết định của mình; 

 Khi có sự điều chỉnh về lĩnh vực được phân công thì các  hó  iám đốc 

phải bàn giao nội dung công việc, tài liệu có liên quan cho người được giao phụ 

trách. 

 2.  hạm vi giải quyết công việc: 

 a. Chỉ đạo các khoa, phòng,  rạm y tế xã, phường được giao phụ trách 

thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; 

 b. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương ch nh sách, pháp luật 

của  hà nước và các quy định của  rung tâm Y tế trong phạm vi được phân 

công, kịp thời phát hiện các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung; 

 c. Chủ động giải quyết các công việc được phân công, nếu có vấn đề liên 

quan đến lĩnh vực của  hó  iám đốc khác thì phối hợp để giải quyết, trong 

trường hợp các  hó  iám đốc không thống nhất thì báo cáo  iám đốc quyết 

định hoặc Ban  iám đốc quyết định.  

 Điều 7. Nhữn  vấn đề cần thảo luận Ban Giám đốc t  ớc khi quyết 

định 

 1.  riển khai chủ trương, kế hoạch của cấp trên giao, triển khai thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến  rung tâm Y tế; 

 2. Quy hoạch phát triển  rung tâm Y tế, các đề án phát triển  rung tâm Y 

tế; 

 3. Kế hoạch tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên 

chức.  

 Điều 8. T ách nhiệm, phạm vi  iải quyết côn  việc của các T  ởn  

khoa, ph n , T ạm Y tế  TYT  xã, ph ờn : 

 1. T ách nhiệm  iải quyết côn  việc: 

 a. Chủ động triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Trưởng khoa,  rưởng phòng,  rưởng trạm Y tế xã, phường theo quy định của 
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Sở Y tế, Bộ Y tế ban hành, chịu trách nhiệm trước  iám đốc về toàn bộ hoạt 

động của khoa, phòng, trạm y tế xã phường được giao phụ trách;  

 - Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của khoa, phòng, trạm y tế 

xã phường theo quy định.  

 b.  iếp nhận ý kiến chỉ đạo, văn bản của Ban  iám đốc để giải quyết hoặc 

phân công cho cấp phó giải quyết, triển khai thực hiện; 

 c.  ham dự đầy đủ các cuộc họp, giao ban do Ban  iám đốc chủ trì (nếu 

vắng mặt phải báo cáo người chủ trì và cử cấp phó dự thay), tổ chức thực hiện 

các ý kiến chỉ đạo của Ban  iám đốc tại các cuộc họp, giao ban của  rung tâm 

Y tế. 

 d.  hực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của khoa, phòng, trạm y tế 

xã phường được giao phụ trách;  

 e. Khi đi công tác, hội nghị hoặc nghỉ từ 02 ngày làm việc trở lên phải ủy 

quyền cho cấp phó giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình; 

 2.  hạm vi  iải quyết côn  việc 

  heo chức năng, nhiệm vụ quy định của Bộ Y tế và nhiệm vụ do Ban 

 iám đốc phân công cho khoa, phòng,  rạm y tế xã phường.  

3.T ách nhiệm lãnh đạo, quản lý 

- Chịu trách nhiệm trước  iám đốc  rung tâm về toàn bộ hoạt động của 

khoa, phòng và  rạm y tế được phân công phụ trách. 

- Quản lý viên chức thuộc khoa, phòng, và trạm y tế thực hiện tốt nội quy, 

quy chế của cơ quan. Quản lý và sử dụng trang thiết bị, tài sản, vật tư y tế của 

khoa, phòng,  Y  hiệu quả, tiết kiệm và điều hành mọi công tác chuyên môn 

của khoa, phòng,  Y .  

- Dự họp giao ban hàng tuần, hàng tháng hoặc các cuộc họp đột xuất của 

cơ quan để góp ý cho Ban  iám đốc về công việc chung và các công việc có 

liên quan với khoa, phòng,  Y  phụ trách. Xem xét và chịu trách nhiệm các đề 

nghị dự trù thuốc, vaccin, hóa chất, sinh phẩm y tế, kinh ph …. của khoa, phòng, 

 Y  quản lý trước khi trình lãnh đạo  rung tâm phê duyệt ch nh thức. 

- Khi trưởng khoa, phòng,  Y  đi vắng phải ủy quyền cho cấp phó điều 

hành các hoạt động thường xuyên của khoa, phòng,  Y . Kịp thời báo cáo về 

lãnh đạo  rung tâm các vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác của cơ quan 

để giải quyết kịp thời. 

Điều 9. T ách nhiệm của  hó t  ởn  ph n ,  hó t  ởn  khoa và  hó 

t  ởn  TYT xã, ph ờn  

 iúp việc cho  rưởng khoa, phòng,  Y  xã, phường.  hay mặt  rưởng 

khoa, phòng,  Y  điều hành công việc khi cấp  rưởng khoa, phòng,  Y  đi 

vắng. Chịu trách nhiệm trước  rưởng khoa, phòng,  Y  về mọi công việc đã 

được phân công. 
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 Điều 10. T ách nhiệm, phạm vi  iải quyết côn  việc của viên chức 

 1. T ách nhiệm  iải quyết côn  việc 

 1.1. Chủ động, t ch cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức 

năng, nhiệm vụ của từng bộ phận; 

 1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ phận mình về chất lượng, hiệu 

quả của công việc được giao;  

 1.3. Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo và phân công của lãnh đạo khoa, 

phòng, trạm y tế xã phường và phối hợp tốt với các đồng nghiệp trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ được giao. 

 1.4.  hực hiện nghiêm chỉnh các quy định của  háp luật về viên chức. 

 2.  hạm vi  iải quyết côn  việc:  

  rong phạm vi được lãnh đạo khoa, phòng, trạm y tế xã phường giao. 

 Điều 11. Quan hệ côn  tác với Sở Y tế tỉnh Đồn  Tháp, UBN  Thành 

phố và các c  quan đầu n ành:  

 1.  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Y tế, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật, về kinh ph , tổ chức 

bộ máy, xây dựng cơ bản và trang thiết bị… của Sở Y tế và các mặt hoạt động 

khác theo quy định; 

 2.  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh có trách nhiệm báo cáo kết quả 

hoạt động của  rung tâm với Sở Y tế và UB D  hành phố theo quy định và báo 

cáo đột xuất khi có công việc khẩn cấp.  

 3.  ham dự đầy đủ các cuộc hội, họp, hội nghị do Sở Y tế và UB D 

 hành phố triệu tập;  

 4. Chịu sự quản lý nhà nước của UB D thành phố Cao Lãnh.  

 5. Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên 

khoa đầu ngành tuyến tỉnh; 

 Điều 12: Quan hệ côn  tác với  h n  Y tế,  h n , Ban khác t on  

Thành phố. 

  rong phạm vi trách nhiệm được Sở Y tế phân cấp, Ban  iám đốc được 

quan hệ trực tiếp với  hòng Y tế và các đơn vị, phòng, ban có liên quan để giải 

quyết kịp thời các vấn đề sức khoẻ của nhân dân trong thành phố thuộc lĩnh vực 

Y tế. Quan hệ giữa  rung tâm Y tế thành phố với  hòng Y tế thành phố và các 

đơn vị, phòng, ban liên quan là quan hệ bình đẳng, hợp tác và đoàn kết với mục 

đ ch vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

 Điều 13. Quan hệ côn  tác  iữa Ban Giám đốc và các khoa, ph n , và 

TYT xã, ph ờn : 
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 Là quan hệ cấp trên và cấp dưới trong đó các khoa, phòng,  Y  xã, 

phường chịu sự chỉ đạo toàn bộ của Ban  iám đốc về tổ chức, hoạt động và 

chuyên môn nghiệp vụ. 

 Điều 14. Quan hệ côn  tác  iữa các T  ởn  khoa, ph n , T  ởn  

TYT xã, ph ờn  

 Là quan hệ phối hợp trách nhiệm, hợp tác hỗ trợ. 

 Khi giải quyết các công việc được giao có liên quan đến các khoa, phòng, 

 Y  xã, phường khác thì các bộ phận này cùng thảo luận, bàn bạc và thống nhất 

trước khi thực hiện.  rường hợp có ý kiến không thống nhất thì trình  iám đốc 

hoặc  hó  iám đốc phụ trách xem xét, quyết định. 

 Điều 1 . Quan hệ côn  tác  iữa bác s  điều t ị với điều d  n  t on  

khoa 

 Là quan hệ giữa người ra y lệnh và người thực hiện y lệnh. 

 Điều 16. Quan hệ  iữa T  ởn  khoa Khám bệnh, T  ởn  TYT với 

nhân viên 

 Là quan hệ lãnh đạo với tổ chức thực hiện, nhân viên Khoa Khám bệnh, 

 Y  xã, phường chịu sự chỉ đạo toàn bộ của  rưởng khoa Khám bệnh, trưởng 

 Y  xã, phường về tổ chức, hoạt động, chuyên môn nghiệp vụ. 

 Điều 17. Quan hệ côn  tác với Đản  ủy và Côn  đoàn c  sở, Đoàn 

thanh niên T un  tâm Y tế 

 1. Quan hệ công tác giữa Ban  iám đốc với Cấp ủy  rung tâm Y tế là 

quan hệ trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của  ảng trong quá trình 

thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ của  rung tâm Y tế; 

 2. Quan hệ công tác giữa Ban  iám đốc, BC  Công đoàn cơ sở, BC  Chi 

đoàn   CS  CM thuộc  rung tâm Y tế thực hiện theo Quy chế phối hợp; là 

mối quan hệ công tác giữa ch nh quyền và công đoàn, chi đoàn trong  rung tâm 

Y tế thành phố Cao Lãnh tạo mọi điều kiện để tổ chức công đoàn, chi đoàn hoạt 

động thuận lợi và tham gia t ch cực vào công tác quản lý, điều hành thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo quy định của  háp luật. 

 

Ch  n  4. 

CH ƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

  

Điều 18. Ch  n  t ình côn  tác của Ban Giám đốc và các khoa, 

ph n , TYT xã, ph ờn : 

 1. Chương trình công tác năm của  rung tâm Y tế và của khoa, phòng, 

 Y  xã, phường được xây dựng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của  rung 

tâm Y tế và các chỉ tiêu do Sở Y tế và UB D  hành phố giao. 
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 2. Chương trình công tác hàng quý, tháng của  rung tâm Y tế và các 

khoa, phòng,  Y  xã, phường gồm các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể sẽ 

được tiến hành trong tháng, quý đó; có sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh 

nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong tháng sau và quý sau. 

 3. Chương trình công tác theo tuần của  rung tâm Y tế gồm các thông tin 

về nội dung và dự kiến thời gian làm việc của Ban  iám đốc trong một tuần. 

Điều 19. Theo dõi, đánh  iá kết quả thực hiện ch  n  t ình côn  tác: 

 1.  àng tuần, các  hó  iám đốc, các  rưởng phòng,  rưởng khoa có 

trách nhiệm đánh giá việc thực hiện chương trình công tác được giao để báo cáo 

 iám đốc trong giao ban tuần kế tiếp; 

 Hàng tháng, hàng quý có tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

được giao các công việc chưa làm được và hướng xử lý tiếp theo. 

 2.  hòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị có nhiệm vụ theo dõi việc thực 

hiện kế hoạch, chương trình công tác và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

được giao theo quy định. 

 

Ch  n    

CHẾ ĐỘ HỘI, HỌ , CÔNG TÁC 

 

 Điều 20. Các cuộc họp 

 1. Giao ban tuần tại T un  tâm:  01 lần/tuần  

 - Chủ trì:  iám đốc hoặc  hó  iám đốc  rung tâm Y tế. 

 -  hư ký: Viên chức phòng Kế hoạch - Tài chính  

 -  ội dung: Kiểm điểm công tác tuần qua và phương hướng công tác tuần 

tiếp theo.  

 -  hành phần: Ban  iám đốc, Lãnh đạo khoa, phòng 

 -  hời gian:  ừ 9 giờ 00 phút, Thứ Hai hàng tuần.  

 -  ịa điểm:  ại  ại phòng họp  rung tâm Y tế. 

 2. Giao ban tuyến xã, ph ờn :  01 lần/thán  . 

 - Chủ trì:  iám đốc hoặc  hó  iám đốc  rung tâm Y tế. 

 -  hư ký: Viên chức phòng Kế hoạch - Tài chính 

 -  ội dung: Kiểm điểm công tác trong tháng và phương hướng công tác 

tháng sau. 

 -  hành phần: Ban  iám đốc, Lãnh đạo khoa, phòng, lãnh đạo trạm y tế 

xã, phường. 

 -  hời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 04 hàng tháng; nếu ngày 04 trùng vào 

ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ sẽ dời vào ngày sau liền kề. 
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 -  ịa điểm:  ại phòng họp  rung tâm Y tế. 

 Điều 21. Đi côn  tác 

 1.  iám đốc chỉ cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác, hội 

nghị theo đúng thành phần liên quan đến nội dung chuyến công tác, hội nghị; 

 2. Viên chức đi công tác về phải báo cáo với  iám đốc nội dung được lĩnh 

hội và kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung đã được lĩnh hội; 

 3. Viên chức đi công tác, hội nghị ở nước ngoài phải thực hiện nghiêm 

chỉnh theo quy định của  ảng và của  hà nước; 

 4. Chỉ được tiến hành các thủ tục theo chuyến đi công tác, hội nghị sau 

khi được  iám đốc đồng ý. 

Điều 22. Chế độ t ực bảo vệ t ật tự - vệ sinh 

- Lãnh đạo mỗi khoa, phòng,  Y  và các cá nhân có trách nhiệm sắp xếp 

nơi làm việc trật tự ngăn nắp, giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo nề nếp làm việc và 

cảnh quan văn minh lịch sự theo các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị văn hóa cơ sở. 

-  ại   Y  hàng ngày nhân viên tạp vụ có trách nhiệm vệ sinh những 

phòng làm việc của các phòng làm việc của lãnh đạo, phòng họp, hội trường, 

khu vệ sinh (bao gồm bàn ghế, tủ, cửa k nh, nền nhà….). 

- Các khoa, phòng,  Y  phân công viên chức trực phải vệ sinh cơ quan 

sạch sẽ đảm bảo vệ sinh chung để phục vụ cho công tác. 

Điều 23. Thời  ian làm việc 

-  hực hiện quy định làm việc 40 giờ/tuần; mỗi tuần làm việc 5 ngày; từ 

thứ hai đến thứ sáu; ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết nghỉ theo quy 

định của Luật lao động.  

-  goài ngày giờ làm việc theo quy định Khoa Khám bệnh, Cơ sở điều trị 

methadone và các  Y  xã, phường phân công viên chức trực tại đơn vị để giải 

quyết công tác chuyên môn đảm bảo 24/24; viên chức được phân công trực sẽ 

thực hiện việc ra trực và được hưởng chế độ phụ cấp trực theo quy định. 

- Riêng ngày thứ bảy do việc tiêm ngừa tại Phòng tiêm Potec, viên chức 

tại tổ tiêm ngừa sẽ được phân công luân phiên trực ngày thứ bảy và các ngày 

nghỉ lễ, tết để đảm bảo lịch tiêm ngừa cho nhân dân, viên chức trực tiêm ngừa sẽ 

được hưởng chế độ phụ cấp trực theo quy định. 

-  hân viên bảo vệ tại  rung tâm và Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS (Cơ sở điều trị methadone) được phân công trực bảo vệ cơ quan phải 

đảm bảo tốt công tác trực 24/24, quản lý tốt tài sản của cơ quan thực hiện tốt 

công tác phòng cháy chửa cháy, công tác an ninh trật tự. 
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Ch  n  6 

CUNG CẤ  THÔNG TIN 

   

Điều 24. Thực hiện chế độ thôn  tin, báo cáo 

 1. Thông tin, báo cáo 

 Các thông tin, báo cáo thường quy của  rung tâm Y tế phải thiết thực 

phục vụ có hiệu quả trong quán lý khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh, các 

nguồn lực, thực hiện nghiêm chỉnh theo các cột, mục đã quy định của biểu mẫu. 

 2. Thời  ian báo cáo 

  àng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng 

theo quy định. 

 3. Chế độ báo cáo 

 a. Báo cáo th ờn  quy 

  ạn chót là ngày 03 hàng tháng các khoa, phòng,  Y  xã, phường phải 

báo cáo về cho  hòng Kế hoạch -  ài ch nh để tổng hợp và báo cáo về Ban 

 iám đốc và về trên theo quy định. 

 b. Báo cáo đột xuất và chuyên đề 

 - Khi cần thiết về số liệu và chỉ đạo của cấp trên, các khoa, phòng,  rạm 

Y tế xã, phường báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về  hòng  ành ch nh - 

 ổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính và các khoa chuyên môn khác cụ thể 

theo yêu cầu, để tổng hợp báo cáo về trên theo quy định. 

 - Các báo cáo khác khi có những vụ, việc diễn biến bất thường như:  hảm 

họa, dịch bệnh, tai nạn điều trị, mất an ninh trật tự… 

 4. Thời  ian nộp báo cáo 

 - Các TYT:  ộp báo cáo về các bộ phận có liên quan theo quy định. 

 - Các khoa, phòng tại trung tâm:  ổng hợp báo cáo từ các  Y  nộp báo 

cáo về  hòng Kế hoạch - Tài chính theo quy định 

 - Báo cáo gửi trước qua địa chỉ Email đến các bộ phận có liên quan và sau 

đó gửi b ng văn bản. 

 

Ch  n  7 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 2 . T iển khai tổ chức thực hiện 

  iám đốc  rung tâm Y tế triển khai và tổ chức thực hiện quy chế này 

trong toàn  rung tâm Y tế thành phố. 
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 Điều 26. Điều khoản thi hành 

 Quy chế làm việc này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết 

định số 90/Q -  Y  của  rung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh ký ngày 22 tháng 

01 năm 2020. 

 Điều 27. Sửa đổi, bổ sun  

  rong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các 

khoa, phòng,  Y  xã, phường và cá nhân được điều chỉnh bởi quy chế này, phải 

kịp thời phản ánh về phòng Hành chính -  ổng hợp  rung tâm Y tế để tổng hợp, 

báo cáo  iám đốc sửa đổi, bổ sung./.  
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