Chc nng:
- S Y t có chc nng tham mu, giúp U ban nhân dân thành ph thc hin chc nng qun lý nhà nc v chm
sóc và bo v sc kho nhân dân, gm: y t d phòng; khám, cha bnh; phc hi chc nng; y dc c truyn; thuc
phòng bnh, cha bnh cho ngi; m phm; an toàn v sinh thc phm; trang thit b y t; dân s; bo him y t.
- S Y t chu s ch o, qun lý v t chc, biên ch và hot ng ca U ban nhân dân thành ph, ng thi chu s ch o,
hng dn, thanh tra, kim tra v chuyên môn, nghip v ca B Y t.
Nhim v, quyn hn:
1. Trình U ban nhân dân thành ph:
a) D tho quy hoch phát trin ngành; quy hoch mng li các c s y t; k hoch dài hn, 5 nm, hàng nm; án,
chng trình phát trin y t, ci cách hành chính và phân cp qun lý, xã hi hoá trong lnh vc y t a phng;
b) D tho các quyt nh, ch th thuc thm quyn ban hành ca U ban nhân dân thành ph v lnh vc y t;
c) D tho quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca các Chi cc trc thuc S;
d) D tho quy nh v tiêu chun chc danh i vi trng, phó các n v thuc S Y t; trng và phó trng Phòng Y t.
2. Trình Ch tch U ban nhân dân thành ph:
a) D tho quyt nh thành lp, sáp nhp, gii th các n v thuc S Y t theo quy nh ca pháp lut;
b) D tho các quyt nh, ch th thuc thm quyn ban hành ca Ch tch U ban nhân dân thành ph v lnh vc y
t;
c) D tho quy nh mi quan h công tác gia S Y t vi U ban nhân dân cp qun/huyn, Phòng Y t và các n v
có liên quan trên a bàn;
d) D tho chng trình, gii pháp huy ng, phi hp liên ngành trong phòng, chng dch bnh a phng.
3. Hng dn, kim tra và t chc thc hin các vn bn quy phm pháp lut, chính sách, quy hoch, k hoch, án,
chng trình và các vn khác v y t sau khi c phê duyt; t chc thông tin, tuyên truyn, ph bin, giáo dc
pháp lut v các lnh vc thuc phm vi qun lý ca S.
4. V y t d phòng
a) Quyt nh nhng bin pháp iu tra, giám sát, phát hin và x lý dch bnh, thc hin báo cáo dch theo quy
nh ca pháp lut.
b) Hng dn, kim tra, thanh tra và x lý vi phm trong thc hin các quy nh v chuyên môn, quy chun k thut
quc gia v phòng, chng bnh truyn nhim; HIV/AIDS; bnh xã hi; bnh không lây nhim; bnh ngh nghip,
tai nn thng tích; sc kho môi trng, sc kho trng hc, v sinh và sc kho lao ng; dinh dng cng ng; kim dch
y t biên gii; hoá cht, ch phm dit côn trùng, dit khun dùng trong lnh vc gia dng và y t trên a bàn tnh;
c) Làm thng trc v lnh vc phòng, chng HIV/AIDS ca Ban ch o phòng, chng AIDS và phòng, chng t
nn ma tuý, mi dâm cp tnh; ch o, qun lý, t chc thc hin và kim tra, ánh giá vic thc hin các hot ng
phòng, chng HIV/AIDS trên a bàn tnh.
5. V khám, cha bnh và phc hi chc nng
a) Hng dn, kim tra, thanh tra và x lý vi phm trong thc hin các quy nh chuyên môn, quy chun k thut i
vi các c s khám, cha bnh, phc hi chc nng, phu thut to hình, gii phu thm m, giám nh y khoa, giám nh

pháp y, giám nh pháp y tâm thn trên c s quy nh, hng dn ca B Y t theo phân cp và theo phân tuyn k
thut;
b) Cp, ình ch và thu hi chng ch hành ngh khám, cha bnh; giy chng nhn iu kin hành ngh cho các c
s khám, cha bnh t nhân theo quy nh ca pháp lut và theo phân cp.
6. V y dc c truyn
a) T chc thc hin vic k tha, phát huy, kt hp y dc c truyn vi y dc hin i trong phòng bnh, khám cha bnh,
phc hi chc nng, ào to cán b, nghiên cu khoa hc và sn xut thuc y dc c truyn ti a phng;
b) Hng dn, kim tra, thanh tra và x lý các vi phm trong vic thc hin pháp lut v y dc c truyn trên a bàn
tnh;
c) Cp, ình ch và thu hi chng ch hành ngh, giy chng nhn iu kin hành ngh y dc c truyn t nhân theo
quy nh ca pháp lut và theo phân cp.
7. V thuc và m phm
a) Hng dn, kim tra, giám sát cht lng, thanh tra và x lý các vi phm trong sn xut, kinh doanh và s dng
thuc theo quy nh ca pháp lut;

b) Cp, ình ch, thu hi chng ch hành ngh dc; giy chng nhn iu kin kinh doanh thuc; gii thiu thuc, m
phm trên a bàn tnh theo quy nh ca pháp lut và theo phân cp.
8. V an toàn v sinh thc phm
a) T chc thc hin các tiêu chun, quy chun k thut quc gia v an toàn v sinh thc phm; kim tra, thanh tra
và x lý các vi phm pháp lut v an toàn v sinh thc phm i vi các c s sn xut, kinh doanh thc phm trên a
bàn tnh theo quy nh ca pháp lut;
b) Xác nhn công b tiêu chun sn phm thc phm; cp, ình ch, thu hi giy chng nhn iu kin v sinh an toàn
thc phm cho các c s, doanh nghip sn xut, kinh doanh thc phm; tip nhn và thm nh ni dung chuyên
môn ng ký qung cáo các sn phm thc phm theo phân cp và theo quy nh ca pháp lut.
9. V trang thit b và công trình y t
a) Hng dn, giám sát, ánh giá vic thc hin các quy nh ca pháp lut v trang thit b và công trình y t;
b) Thc hin kim tra, thanh tra và x lý các vi phm trong vic thc hin các quy nh, quy trình, quy ch
chuyên môn v trang thit b y t theo quy nh ca pháp lut và theo phân cp.
10. V dân s - k hoch hoá gia ình và sc kho sinh sn
a) T chc trin khai thc hin h thng ch tiêu, ch báo thuc lnh vc dân s - k hoch hoá gia ình; ch o, hng dn
các quy chun k thut quc gia, quy trình chuyên môn, nghip v v các dch v chm sóc sc kho sinh sn và
k hoch hoá gia ình;
b) T chc trin khai thc hin, hng dn, kim tra, giám sát, ánh giá vic thc hin các chính sách, chng trình,
án, d án, mô hình liên quan n lnh vc dân s - k hoch hoá gia ình và chm sóc sc kho sinh sn;
c) Thm nh, quyt nh cho phép thc hin xác nh li gii tính, thc hin sinh con theo phng pháp khoa hc,
các dch v t vn i vi các c s hành ngh dch v t vn v dân s - k hoch hoá gia ình theo quy nh ca pháp lut.
11. V bo him y t
a) T chc trin khai thc hin các quy nh ca pháp lut v bo him y t;
b) Kim tra, thanh tra và x lý các vi phm pháp lut v bo him y t.
12. V ào to nhân lc y t
a) T chc thc hin k hoch bi dng, ào to ngun nhân lc y t và chính sách phát trin ngun nhân lc y t trên

a bàn tnh;
b) Qun lý các trng ào to cán b y t theo s phân công ca U ban nhân dân thành ph.
13. Giúp U ban nhân dân cp tnh qun lý nhà nc i vi các doanh nghip, t chc kinh t tp th, kinh t t nhân,
các hi và các t chc phi chính ph trong lnh vc y t a phng theo quy nh ca pháp lut.
14. Thc hin hp tác quc t trong lnh vc y t theo quy nh ca pháp lut.
15. Chu trách nhim hng dn chuyên môn, nghip v v lnh vc qun lý ca ngành Y t i vi Phòng Y t.
16. T chc nghiên cu, ng dng tin b khoa hc k thut; xây dng h thng thông tin, lu tr phc v công tác qun
lý nhà nc và chuyên môn nghip v v lnh vc c giao.
17. Gii quyt khiu ni, t cáo theo quy nh ca pháp lut; phòng, chng tham nhng, thc hành tit kim và
chng lãng phí.
18. Quy nh chc nng, nhim v, quyn hn, c cu t chc, mi quan h công tác ca các t chc, n v s nghip trc
thuc S; qun lý biên ch, thc hin ch tin lng và chính sách, ch ãi ng, ào to, bi dng, khen thng, k lut i vi
cán b, công chc, viên chc thuc phm vi qun lý nhà nc ca S theo quy nh ca pháp lut và phân cp ca U
ban nhân dân thành ph.
19. Qun lý tài chính, tài sn c giao theo quy nh ca pháp lut và phân công ca U ban nhân dân thành
ph.
20. Thc hin công tác thông tin, báo cáo nh k và t xut v tình hình thc hin nhim v theo quy nh ca U
ban nhân dân thành ph và B Y t.
21. Thc hin mt s nhim v khác do U ban nhân thành ph giao và theo quy nh ca pháp lut.

