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Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 202 ỉ

THÔNG T ư
Hướng dẫn chứ c năng, nhiệm vụ , quyền hạn và CO' cấu tổ chức cùa
Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung uơng

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 thảng 6 nâm 201 7 của Chinh
phù quy định chức nâng, nhiệm vụ, qityền hạn và cơ câu lô chức của Bộ Y tê;
Căn cử Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 thảng 4 năm 2014 của
Chính phú quy định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dãn
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươììg: Nghị định sổ 107/2020/NĐ-CP ngày 14
thủng 9 năm 2020 cùa Chỉnh phủ sửa đổi, bố sung một sổ điều cùa Nghị định số
24/2014/NĐ-CP;
Theo đề nghị cùa Vụ trường Vụ Tố chức cản bộ - Bộ Y tế;
Bộ trướng Bộ Y tế ban hành Thông tu hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn vờ cơ cấu lố chức của Trung tâm Y tể huyện , quận, thị xã, thành phô
thuộc tinh, thành phố thuộc thành pho trực thuộc Trung ương.

Ch Mong 1
QUY ĐỊNH CH UNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưọìig áp dụng

1. Phạm vi điều chinh
Thông tư này hướng dần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô
chức cùa Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, thành phô
thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Trung tâm Y tê huyện).
2, Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các Trung lâm Y tê huyện bao gôm cá
Trung tâm Y tế huyện ở những nơi đang có Bệnh viện đa khoa từ Hạng II trở lên
đóng trên địa bàn.
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Điều 2. Vị trí pháp lý

1. Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y
tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản
tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luặt.
2. Trung tâm Y tế huyện chịu sự chi 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, kỹ thuật, nghiệp vụ cúa các đom vị y tế, dân sô tuyên tinh, Trung
ương và chịu sự quản lý nhà nước của ừ y ban nhân dân cấp huyện theo quy định
cùa pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ , QƯYÈN HẠN
Điều 3. Chức năng

1. Trung tâm Y tế huyện cỏ chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ
thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chừa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực
phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
2. Đối với những đơn vị hành chính cấp huyện đang có Bệnh viện đa khoa
từ Hạng II trở lên đóng trên địa bàn thì Trung tâm Y tế huyện vẫn thực hiện
chức năng khám bệnh, chừa bệnh để thực hiện cung cấp dịch vụ khám bệnh,
chừa bệnh ngoại trú, khám sàng lọc, khám tư vấn, các dịch vụ y tế khác theo quy
định của pháp luật và quản lý hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn,
phòng khám đa khoa khu vực (nếu có) trên địa bàn.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1.
dự phòng:

Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế

a) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền
nhiềm, HIV/AIDS: giám sát, sàng lọc phát hiện sớm, tiêm chủng phòng bệnh,
điều trị dự phòng, triền khai các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả cùa
dịch bệnh; phòng, chống yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch, bệnh;
b) Triền khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây
nhiễm: kiểm soát và phòng, chống các yếu tố nguy cơ, giám sát, sàng lọc phát
hiện, quản lý và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm;
c) Thực hiện các hoạt động dinh dường cộng đồng, vệ sinh môi trường, y
tế trường học, sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn
thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và bảo vệ
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môi truờng đối với các cơ sở y tế và phòng, chống các yếu tố nguy cơ có hại cho
sức khỏe theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức thực hiện khám, phân loại sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ
cho người ỉao động, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định
của pháp luật.
2. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về
khám bệnh, chừa bệnh, phục hồi chức năng:
a) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu;
b) Thực hiện khám bệnh, chừa bệnh, phục hồi chức năng theo giấy phép
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn được câp
có ihẳm quyền phê duyệt cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được
chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chừa bệnh tuyến trên chuyển về
để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng;
c) Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, chuyên tuyến theo quy
định của pháp luật;
d) Tổ chức, quàn lý điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay
thế, điều trị nghiện chất khác và điều trị HIV/AIDS theo quy định của pháp luật;
đ) Thực hiện khám giảm định y lđioa theo quy định của pháp luật; tham
gia khám giám định pháp y khi được trưng cầu.
3. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ về chuyên môn, kỹ thuật về
chăm sóc sức khỏe sinh sản:
a) Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ
sinh và trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức
khỏe sinh sản nam giới và người cao tuồi;
b) Thực hiện các kỹ thuật, thù thuật chuyên ngành phụ sản và biện pháp
tránh thai theo quy định;
c) Phòng, chống nhiễm khuẳn, ung thư đường sinh sản và các bệnh lây
truyền từ cha mẹ sang con.
4. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về an
toàn thực phẩm:
a)
Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phấm trên
địa bàn; diều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua
thực phẩm;
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b) Hướng dẫn, giám sát cơ sờ sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đàm an
toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
c) Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sờ sản xuất, kinh doanh thực
phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiếm tra về an toàn thực
phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phâm theo quy định của
pháp luật và theo phân công, phân cấp.
5. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số:
a) Triền khai thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết
hôn; tư vấn, tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; dịch vụ kê hoạch
hóa gia đình;
b) Tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các
hoạt động về công tác dân số nhằm điều chỉnh mức sinh, kiêm soát quy mô dân
số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và
chăm sóc sức khỏe người cao tuối thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn theo
quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng
phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung
tâm và nhu cầu của người dân; tồ chức thực hiện các biện pháp bảo đàm an toàn
sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục hậu
quả thiên tai, thảm họa và đáp ímg trình trạng khẩn cấp về y tế.
8. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục, truyền thông,
vặn động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe,
công tác dân số và phát triển trên địa bàn.
9. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Thực hiện lập hồ sơ quàn lý sửc khỏe người dân trên địa bàn;
b) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật đôi với
các trạm y tế xã, phường, thị trẳn và các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ
sinh (nếu cỏ);
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật đối với
các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa
bàn và đội ngũ nhân viên y te thôn bàn, cô đờ thôn bản, cộng tác viên dân số.
10. Đào tạo, bồi dường chuyên môn, nghiệp vụ:
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a) Thực hiện đào tạo, bồi dường kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho
đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;
b) Tập huấn, bồi dường cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho
đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đờ thôn bản, cộng tác viên dân số và các đối
tượng khác theo quy định cùa cấp có thấm quyền ở địa phương.
11. Thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sừ dụng
thuốc, phương tiện tránh thai, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị
phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo quy định cúa cấp có thấm quyền ờ địa
phương và quy định của pháp luật.
12. Triền khai thực hiện các dự án, chương trình y tế, dân số theo quy
định của cấp có thẩm quyền ở địa phương; thực hiện kết hợp quân - dân y theo
đặc điểm, tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bào hiểm xã hội đê tổ chức khám
bệnh, chừa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị y tế thuộc
Trung tâm Y tế huyện theo quy định của pháp luật.
14. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, phát triên công nghệ;
ứng dụng phát triển khoa học kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn.
15. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tổng hợp, cung câp
thông tin cơ sờ dừ liệu về y tế, dân số theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy
định cùa pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ
tịch Uý ban nhân dân cấp huyện giao.

Chương III

C ơ CÁU TÓ CHỨC, NHÂN LỤC VÀ NGUÒN TÀI CHÍNH
Điều 5. C ơ cấu tồ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện
a) Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định
của pháp luật;
b) Việc bổ nhiệm, bồ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y
tế huyện theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tinh và
theo quy định cúa pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyên, khen
thưởng, kỳ luật, cho thôi chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách
U é r^
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đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo quy
định của pháp luật.
2. Các Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện
a) Phòng Tồ chức - Hành chính;
b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ (bao gồm cả lĩnh vực quản lý chắt lượng,
cỏng tác xã hội);
c) Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe;
d) Phòng Điều dường;
đ) Phòng Tài chính - K Ì toán.
Căn cứ vào tính chất, đặc điếm, nhu cầu thực tế của từng địa phương, câp
có thẩm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại các phòng chức năng thuộc
Trung tâm Y tế huyện; quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng chức năng đê
bảo đảm thực hiện đầy đù các hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y te huyện
a) Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;
b) Khoa Y tế công cộng;
c) Khoa An toàn thực phẩm;
d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản;
đ) Khoa Khám bệnh/Phòng khám đa khoa;
e) Khoa c ấ p cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc;
g) Khoa Nội;
h) Khoa Ngoại;
i) Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức;
k) Khoa Nhi;
1) Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;
m) Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng;
n) Khoa Xét nghiệm;
o) Khoa Chần đoán hình ảnh;
p) Khoa Truyền nhiễm;
q) Khoa Kiêm soát nhiễm khuân;
r) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;

s) Khoa Dinh dường;
t) Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất.
Căn cứ vào tính chất, đặc điếm, nhu cầu thực tế của từng địa phương, cấp
có thẳm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại các khoa chuyên môn thuộc
Trung tâm Y tế huyện bào đảm phù họp với tính chất công việc; quy định nhiệm
vụ cụ thề của các khoa chuyên môn để triển khai thực hiện cung cấp đây đủ các
dịch vụ chuyên môn, kỹ thuặt theo quy định của pháp luật.
Đối với những đơn vị hành chính cấp huyện đang có Bệnh viện đa khoa
từ Hạng II trở lên đóng trẽn địa bàn thì việc bố trí giường điều trị nội trú tại các
khoa chuyên môn thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tê
huyện đề bảo đảm đáp ứng nhu cầu, điều kiện thực tế do Giám đốc Trung tâm
tham mun, trinh cắp có thẩm quyền tại địa phương xem xét, quyết định.
4. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện
a) Trạm y tế xã, phường, thị trấn: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư
số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y té hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
b) Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh (nểu có): Thực hiện các
nhiệm vụ do cấp có thấm quyền quy định trên cơ sờ nhu cẩu thực tế tại địa
phương và theo quy định của pháp iuật.
Điều 6. Nhân lực

1. Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định trên
cơ sở vị trí việc làm theo chúc năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tô
chức theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và nằm trong tồng số người làm
việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí
việc làm, Trung tâm Y tế huyện xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thầm
quyền phê duyệt; hàng năm xây dựng cơ cấu chức danh nghề nghiệp, xác định
số lượng người làm việc, báo cảo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo
quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 7. Nguồn tài chính

1. Nguồn thu từ hoạt dộng dịch vụ sự nghiệp công.
2. Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định.
3. Nguồn ngân sách nhà nước hỗ irợ một phần chi phí chưa kết cấu trong
giá, phí dịch vụ sự nghiệp công.

4. Nguồn thu khác theo quy định cùa pháp luật (nếu có).
5. Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bảo đảm cho các hoạt động thường
xuyên thực hiện nhiệm vụ về y tế dự phòng, an toàn thực phâm, dân so; thực
hiện các nhiệm vụ không thường xuyên (nêu có), gôm: Kinh phí thực hiẹn
nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kinh phí các chương trình mục tiêu quôc gia;
chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đôi úng thực hiện các dự án theo quyet
định cùa cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triên; kinh phí mua săm trang thiêt
bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự ản được câp có thâm quyên phê duyệt;
kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được câp có thâm quyên giao.
6. Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định cùa pháp luật.
Chương IV
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Hiện lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021.
2. Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức
cùa Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phò thuộc
thành phố trực thuộc Trung ương và Phần II của Thòng tư số 05/2008/TT-BYI
ngày 14 tháng 5 năm 2008 cùa Bộ Y tể hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ
cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kể hoạch hóa gia đình ở địa phương hẻt hiệu lực
kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 9. Điều khoản tham chiều

Trường hợp các vân bán được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thê
hoặc sửa đồi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thẻ hoặc văn bàn
đă dược sửa đổi, bồ sung đó.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Úy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc 1’rung ương có trách nhiệm:
a) Chi đạo Sờ Y tế và ủ y ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện
Thông tư này tại địa phương;
b) Chi đạo ủ y ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm đầu tư, xây dựng
cơ sở vật chất đối với các đơn vị y tế trên địa bàn theo phân công, phần câp và
phối hợp với Sờ Y tế tăng cường cồng tác y tế, dân sổ trên địa bàn.
2. Sớ Y tế các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Làm đầu mối tồ chức thực hiện Thông tư này tại địa phương;
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b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình ủ y ban nhân dân cấp tình phê duyệt
đề ản kiện toàn các Trung tâm Y tế huyện trên địa bàn tỉnh, phù họp với điều kiện
thực tế ờ địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này;
c) Ban hành theo thấm quyền hoặc trình ủ y ban nhân dân cấp tinh ban
hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của các
Trung tâm Y tế huyện trên địa bản tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư này, phù
hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc,
đề nghị các cơ quan, tồ chức, cá nhân phàn ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Tô chức
cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng (dc b/c);
- ủ y ban các vấn đề xã hội cùa Quốc hội (để giám sát) ;
- Văn phòng Chính phủ (C ông báo, Công TTĐT Chính phủ);
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBỌPPL);
- Các Thứ trường Bộ Y tế;
- UBND tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Vãn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB (02), PC (02).

