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Thanh tra S:
Chc nng: Thc hin quyn thanh tra Nhà nc chuyên ngành v y t trong phm vi qun lý Nhà nc ca S Y t, thanh tra, kim tra vic thc hin chính sách, pháp lut, nhim v, k
hoch theo lut nh, xét gii quyt khiu ni, t cáo ca công dân theo thm quyn; Tham mu cho Giám c S Y t thc hin chc nng qun lý Nhà nc v công tác kim tra, thanh tra
y t, gii quyt khiu ni t cáo ca công dân theo thm quyn và qun lý chuyên ngành y t trên a bàn Thành ph.
Thanh tra S Y t c s dng con du ca Thanh tra theo quy nh ca Pháp lnh Thanh tra.
Chánh thanh tra:
BS. Trng Vn Trình
t: 0236.3897198
D: 0914 146 752
Email: trinhtv@danang.gov.vn

Vn phòng S:
Chc nng: Là t chc tham mu cho Giám c S trong vic thc hin chc nng qun lý nhà nc v công tác iu hành hot ng hành chính ca S Y t.
Chánh Vn phòng: BS. Võ Thu Tùng
t: 0236.3 821 206
D: 0914 061 293
Email: tungvt@danang.gov.vn
Phòng T chc cán b:
Chc nng: Tham mu, tng hp, xut và t chc thc hin lnh vc công tác t chc, cán b, ch chính sách và bo v chính tr ni b ca ngành y t.
Trng phòng:
BS. Lê Th Hòa

t: 02363 821 122
D: 0905 888 338
Email: hoalt11@danang.gov.vn
Phòng Nghip v dc:
Chc nng: Tham mu cho Giám c S Y t trong vic thc hin chc nng qun lý Nhà nc v Dc và các loi M phm có liên quan trc tip n sc khe ca con ngi trên a bàn Thành
ph.
Trng phòng:
DS. Ngô Minh Tun
t: 0236.3 829 476
D: 0905 170 839
Email: tuannm1@danang.gov.vn
Phòng K hoch Tài chính:
Chc nng: Tham mu cho Giám c S Y t thc hin qun lý Nhà nc v công tác quy hoch, k hoch và thng kê tin hc y t trên a bàn thành ph.
Trng phòng: BS. Phm Th Kim Chi
t: 0236.3 897 197
D: 0909 202 369
Email: chiptk1@danang.gov.vn

Phòng Nghip v y:
Chc nng: Tham mu cho Giám c S Y t trong vic thc hin chc nng qun lý Nhà nc v công tác chuyên môn nghip v Y và phát trin khoa hc k thut trong ngành y t.
Ph trách phòng:

BS. Trng Vn Trình

Phòng Qun lý Hành ngh y t:
Trng phòng:
BS. Nguyn Ngc Thanh
t: 0236.3 702 377
D: 0913 493 288
Email: thanhnn@danang.gov.vn

