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 QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 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; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trung 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 86/QĐ-TTYT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng khoa, phòng, 

Trưởng 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: 
- Như Điều 3; 

- Chi đoàn thanh niên; 
- CĐCS Trung tâm Y tế; 

- Đảng ủy khối CCQYT TP; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 
- Lưu: VT, HCTH.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

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

  

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-TTYT ngày 01 tháng 3 năm 2022 

             của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 
 
 

Chương I 

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:  

Điều lệ này quy định những nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố Cao Lãnh.  

Điều 2. Cơ sở pháp lý 

1. TTYT thành phố Cao Lãnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng 

được mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; 

2. TTYT chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, 

tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 

vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Lãnh theo quy định của pháp luật;  

Điều 3. Nguyên tắc làm việc và trụ sở hoạt động 

1. TTYT thành phố Cao Lãnh làm việc theo chế độ Thủ trưởng, mọi hoạt 

động của Trung tâm đều phải tuân thủ quy định của Pháp luật, các văn bản của 

Bộ Y tế, Quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp 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 chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt 

nhất cho người bệnh đến khám, chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ khác tại Trung 

tâm.  

3. Địa chỉ giao dịch: 

Số 68, đường Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp; 

- Số điện thoại: 02773859.559 

- Số Fax: 02773859.559 

- Email: ttyttpcl2008@gmail.com 

mailto:ttyttpcl2008@gmail.com
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Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

 

Điều 4. Chức năng 

1. Khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng về lĩnh vực chuyên 

ngành. 

2. Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia 

phòng, chống dịch bệnh. 

3. Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật 

hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

4. TTYT thành phố Cao Lãnh có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống 

bệnh xã hội, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo 

dục sức khỏe; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

- Tiếp nhận và xử trí tất cả các trường hợp cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại trú; 

- Tổ chức khám sức khỏe, quản lý sức khỏe định kỳ. 

- Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Y tế. 

2. Phòng bệnh 

- Tuyên 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 HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an 

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

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

Dân số - Kế hoạch hóa 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; 

- Phối hợp với cơ sở Y tế các cấp tham gia phòng chống dịch bệnh; khắc 

phục hậu quả thiên tai, thảm họa. 

3. Đào tạo cán bộ y tế 

- Là cơ sở thực hành đào tạo nhân lực y tế. 

- Tổ chức tập huấn, cử đào tạo dài, ngắn hạn, đào tạo liên tục cho các viên 

chức của Trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác khi có nhu cầu nhằm đáp ứng yêu 
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cầu nhiệm vụ được giao; 

- Đào tạo và tham gia đào tạo sinh viên, thực tập đến học tập và nghiên cứu 

tại đơn vị. 

4. Nghiên cứu khoa học 

- Tổ 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 khỏe. Thực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về y tế; 

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

và phát triển các kỹ thuật cao vào phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị; 

- Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công; 

- Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

5. Chỉ đạo tuyến dưới 

- Tham mưu cho Sở Y tế xây dựng hệ thống mạng lưới các cơ sở khám 

chữa bệnh về lĩnh vực theo phân cấp; 

- Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới; 

- Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn cho tuyến dưới; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Y tế. 

6. Hợp tác quốc tế 

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

ngoài theo quy định của nhà nước. 

7. Quản lý đơn vị 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo quy định 

của Pháp luật; 

- Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với 

các cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động 

chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức; 

- Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy 

động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Trung tâm đúng pháp luật; 

- Trung tâm được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp 

các thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn và các công tác khác theo quy 

định của pháp luật; được đưa ra những kết luận khoa học làm cơ sở pháp lý cho 

các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng thực tiễn; 

8. Quản lý kinh tế y tế 

- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính và thanh 

quyết toán đúng theo quy định của pháp luật; 

- Tạo thêm nguồn thu từ các dịch vụ y tế: Phí, lệ phí, Bảo hiểm y tế, nguồn 
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tài trợ 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. 

9. Công tác khác 

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với 

công chức, viên chức tại Trung tâm y tế và các Trạm y tế theo quy định của pháp 

luật; 

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

thuộc lĩnh vực điều trị, dự phòng và Truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

đối với Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn; 

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

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Sở Y tế Đồng Tháp hoặc Ủy ban nhân 

dân Thành phố giao. 

Điều 6. Đối tượng phục vụ của Trung tâm 

Tất cả người bệnh, người dân trong, ngoài Thành phố; trong, ngoài tỉnh. 
 

 Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 

 VÀ NGUỒN TÀI CHÍNH 

 

Điều 7. Lãnh đạo của đơn vị: 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; 

1. Giám đốc là người đứng đầu TTYT chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Giám 

đốc Sở Y tế; Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị; 

3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc TTYT chỉ đạo một số mặt công 

tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân 

công. Khi Giám đốc vắng mặt thì một Phó Giám đốc TTYT được Giám đốc ủy 

nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị; 

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc TTYT do Sở Y tế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm và cách chức.Việc bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm và cách chức Giám đốc, các Phó 

Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Các Hội đồng: 

Trung tâm Y tế được thành lập các Hội đồng để phục vụ nhiệm vụ chính trị 

theo quy định của Pháp luật 

a) Hội đồng Thuốc – Điều trị; 
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b) Hội đồng Nghiên cứu Khoa học; 

c) Các Hội đồng khác theo thành lập khi có nhu cầu và theo quy định hiện 

hành. 

Việc thành lập, cơ cấu thành phần và phương thức hoạt động của Hội đồng 

Nghiên cứu Khoa học, Hội đồng Thuốc - Điều trị và các Hội đồng khác do Giám 

đốc đơn vị quyết định và được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Cơ cấu tổ chức: 

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế làm gồm các khoa, phòng, trạm y tế phục 

vụ như sau: 

1. Các phòng chức năng thuộc TTYT (02 phòng) 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp (bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức - Hành 

chính và Dân số). 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính (bao gồm lĩnh vực Kế hoạch - Nghiệp vụ; 

Tài chính - Kế toán; Truyền thông và Giáo dục sức khỏe; Quản lý chất lượng; 

Công tác xã hội). 

2. Các khoa chuyên môn thuộc TTYT (06 khoa) 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (bao gồm cả lĩnh vực:  Tư 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 Phụ sản 

4. Khoa Khám bệnh 

5. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

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

3. Các Trạm Y tế xã, phường trực thuộc (15 TYT) 

1. Trạm Y tếphường 1 

2. Trạm Y tế phường 2 

3. Trạm Y tế phường 3 

4. Trạm Y tế phường 4 

5. Trạm Y tế phường 6 

6. Trạm Y tế phường 11 

7. Trạm Y tế phường Mỹ Phú 

8. Trạm Y tế phường Hòa Thuận 

9. Trạm Y tế xã Mỹ Trà 

10. Trạm Y tế xã Mỹ Ngãi 

11. Trạm Y tế xã Mỹ Tân 
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12. Trạm Y tế xã Tịnh Thới 

13. Trạm Y tế xã Hòa An 

14. Trạm Y tế xã Tân Thuận Đông 

15. Trạm Y tế xã Tân Thuận Tây 

1. Các tổ chức khác được thành lập khi có nhu cầu và được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các khoa, phòng, Trạm 

Y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế do Giám đốc Trung tâm Y tế quy định và thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 10. Biên chế 

Giám đốc Trung tâm Y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch biên chế phù 

hợp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao trình Sở Y tế, Sở Nội vụ phê duyệt. 

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được thực hiện theo các quy 

định của pháp luật. 

Điều 11. Nghĩa vụ của viên chức, người lao động 

Viên chức của đơn vị phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch, chức 

danh nghề nghiệp viên chức, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, phải tôn trọng 

người bệnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh và có trách nhiệm 

tham gia các hoạt động chung của đơn vị; không ngừng học tập, rèn luyện, tu 

dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phải 

chấp hành sự phân công của Giám đốc đơn vị. 

Điều 12. Quyền lợi của viên chức, người lao động 

Viên chức có quyền được đảm bảo các điều kiện cho hoạt động nghề 

nghiệp, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được thi nâng 

ngạch khi có đủ điều kiện và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp 

luật, được pháp luật bảo vệ khi thực thi công vụ. 

 

Chương IV 

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN 

 

Điều 13. Chế độ tài chính 

1. Là đơn vị sự nghiệp y tế có thu, một phần chi phí cho hoạt động chủ yếu 

là do ngân sách Nhà nước cấp. 

2. Đơn vị được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; thực hiện quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu đồng thời 

thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính và thanh quyết 

toán đúng theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán, các văn bản hướng 

dẫn thực hiện luật và quy định hiện hành khác của Nhà nước. 
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Điều 14. Nguồn tài chính 

1. Ngân sách Nhà nước cấp:  

- Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ được Nhà nước cấp theo quy định; 

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; 

- Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia; 

-  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; 

- Kinh phí thực hiện công tác đào tạo công chức, viên chức; 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa 

lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

2. Nguồn thu sự nghiệp: 

- Thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ, mức thu từ hoạt động này do Giám 

đốc Trung tâm Y tế quyết định, theo nguyên tác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích 

lũy. 

- Nguồn kinh phí thu từ bảo hiểm y tế, các loại phí dịch vụ khám chữa bệnh, 

bệnh thuộc ngân sách Nhà nước (phần được để lại đơn vị thu theo quy định), mức 

thu phí, tỷ lệ nguồn thu được để lại đơn vị sử dụng và nội dung chi thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 15. Nội dung chi 

1. Chi thường xuyên: 

a) Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

b) Chi trả công người lao động: Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ 

cấp lương, các khoản trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; kinh phí công đoàn 

theo quy định; 

c) Chi quản lý hành chính: Vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, thông tin 

liên lạc, công tác phí, hội nghị; 

d) Chi hoạt động nghiệp vụ; 

e) Chi hoạt động tổ chức thu phí, lệ phí; 

f) Chi hoạt động, cung ứng dịch vụ (kể cả chi nộp thuế, trích khấu hao tài 

sản cố định). 

2. Chi không thường xuyên: 

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài 

sản cố định; 

b) Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; chương trình mục tiêu y 

tế quốc gia theo quy định; 

c) Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. 
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Điều 16. Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị và xây dựng cơ bản 

1. Hàng năm bố trí kinh phí thường xuyên để bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm 

định trang thiết bị máy móc, cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất. 

2. Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản phải thực hiện 

và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. 

3. Tài sản, trang thiết bị và kinh phí được đầu tư từ bất kỳ nguồn nào đề 

phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về chế độ 

quản lý tài chính, tài sản. 

Điều 17. Quản lý tài chính 

1. Hàng năm có trách nhiệm lập dự toán thu, chi và mở sổ kế toán theo dõi 

quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật. 

 

Chương V 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

 Điều 18. Với các cơ quan quản lý 

Chịu sự quản lý, lãnh đạo toàn diện của Giám đốc Sở Y tế và tự chịu trách 

nhiệm về mọi hoạt động trước pháp luật. 

Điều 19. Với các cơ quan, đơn vị và cá nhân 

Được hợp tác với với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành y 

tế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Sở Y tế giao và phải tuân thủ theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 20. Với các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

Được hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các cá nhân ngoài nước 

trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển thuộc lĩnh vực được giao theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 21. Với địa phương 

Chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh nơi đơn vị đặt 

trụ sở theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm chủ động phối hợp với địa 

phương, các tổ chức cá ban ngành đoàn thể có liên quan để thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

 

Chương VI 

KIỂM TRA, THANH TRA 

 

Điều 22. Trách nhiệm của đơn vị 

1. Tự giám sát, kiểm tra, thanh tra theo sự phân công, phân cấp của Sở Y tế 
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và theo quy định của Nhà nước. 

2. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở Y tế và các cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền. 

Chương VII 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

 

Điều 23. Khen thưởng 

Cá nhân và tập thể có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe nhân dân và các hoạt động khác của đơn vị được khen thưởng 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Xử lý vi phạm 

Cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Điều lệ này tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

Chương VIII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

 

Điều 25. Triển khai tổ chức thực hiện: 

Giám đốc TTYT triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này trong toàn 

TTYT. 

Điều 26. Điều khoản thi hành: 

Quy chế hoạt động này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban 

hành. Các Quy định trước đây trái với nội dung Quy chế này đều bãi bỏ; 

Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi bộ, Chi đoàn, các Khoa, 

Phòng, Trạm Y tế có trách nhiệm triển khai, đôn đốc, nhắc nhở và giám sát viên 

chức, người lao động thực hiện Quy chế này. 

 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 27. Điều khoản cuối cùng 

Điều lệ này có 9 Chương, 27 Điều. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều 

chỉnh cho phù hợp thì Giám đốc Trung tâm Y tế xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù 

hợp./.  
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