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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
 

Số: /2021/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Sóc Trăng, ngày     tháng     năm  2021 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi Điều 4 Chương II Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 

số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 

2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 

2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh; 

Dự thảo 

(lần 2) 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=51/2015/TTLT-BYT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Thực hiện Công văn số 545/UBND-TH ngày 06 tháng 4 năm của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính trên địa 

bàn tỉnh;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 Chương II Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 

số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Sóc Trăng 

như sau:  

 “Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

Sở Y tế được tổ chức gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở như 

sau: 

1. Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

a) Phòng Tổ chức - Hành chính (bao gồm cả công tác pháp chế); 

b) Phòng Nghiệp vụ Y - Dược; 

c) Phòng Thanh tra; 

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

2. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế 

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và tài vụ; 

- Phòng Truyền thông và Dân số; 

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- Phòng Nghiệp vụ; 

Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục có không quá 02 phòng. 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế 

a) Lĩnh vực y tế dự phòng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

b) Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm: Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi, Bệnh viện 30 tháng 4, Bệnh viện 

Chuyên khoa 27 tháng 2, Bệnh viện Quân dân y; 

c) Lĩnh vực Kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm; 

d) Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y; 
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đ) Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa; 

e) Trung tâm Y tế cấp huyện (bao gồm huyện, thị xã, thành phố): Được tổ 

chức thống nhất trên địa bàn cấp huyện, thực hiện chức năng về y tế dự phòng, 

khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; các Phòng khám đa khoa khu vực 

và trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện là đơn vị y tế thuộc Trung tâm 

Y tế cấp huyện; 

g) Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện (bao gồm huyện, thị 

xã, thành phố) trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.........tháng.......năm 

2021, sửa đổi Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Chương II Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ 

trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- CT và các PCT.UBND tỉnh;  
- Công báo tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

-  Lưu TH, KT, VX, XD, HC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 


