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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan                                    #DiaDiemNgayBanHanh
       

ĐỀ ÁN
Giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản lý Nhà nước

 về Y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII; 

- Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch 
số 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 
10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ;

II. SỰ CẦN THIẾT GIẢI THỂ PHÒNG Y TẾ ĐỂ CHUYỂN CHỨC 
NĂNG THAM MƯU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ CHO VĂN 
PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

Thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành 
phố.; Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My hiện có 13 phòng, ban chuyên môn 
trực thuộc theo quy định, gồm: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội 
vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng LĐ-TB&XH, 
Phòng NN&PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng 
Dân tộc, Thanh tra huyện. Cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn 
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thuộc huyện luôn ổn định, hoạt động hiệu quả, đáp ứng vai trò quản lý nhà nước 
trên các lĩnh vực.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị từ huyện cho đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và từng bước làm 
cho bộ máy hành chính phù hợp với yêu cầu phát triển; Huyện ủy Nam Trà My 
đã ban hành Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 20/3/2018 về triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTW khóa XII về “Một số 
vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Trong thời gian qua, với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Y tế 
huyện đã góp phần tích cực trong công tác tham mưu UBND huyện thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực y tế như: Khám bệnh, chữa bệnh, 
phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dược; mỹ phẩm; an 
toàn thực phẩm... góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy với chức năng nhiệm vụ, hoạt động cũng như 
số lượng biên chế được giao Phòng Y tế không nhiều. Hơn nữa tại Thông tư 
Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Y 
tế quy định ở tuyến huyện thống nhất mô hình trung tâm y tế huyện thực hiện 
hai chức năng về y tế dự phòng và khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; 
do đó phạm vi tham mưu quản lý nhà nước của Phòng Y tế huyện bị thu hẹp lại. 
Vì vậy, giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng tham mưu quản lý Nhà nước 
về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện đảm nhận là cần thiết nhằm tinh 
gọn tổ chức bộ máy hướng đến tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 
39-NQ/TW ngày 17/8/2015 của BCHTW và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 
12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện 
toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

III. THỰC TRẠNG PHÒNG Y TẾ HIỆN NAY
1. Về tổ chức bộ máy và trình độ chuyên môn nghiệp vụ
a) Về tổ chức bộ máy: Phòng Y tế được UBND huyện giao 03 chỉ tiêu 

biên chế, hiện tại Phòng có 01 Trưởng phòng, 01 công chức chuyên môn.
b) Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 
- Trưởng phòng có trình độ: Đại học Luật; lý luận chính trị: Trung cấp.
- Công chức có trình độ: đại học Công nghệ thực phẩm.
2. Về chức năng và thực hiện nhiệm vụ được giao
Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.; theo đó, 
Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức 
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về 
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y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y 
dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn 
thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.

Phòng Y tế huyện chịu sự lãnh đạo, quản lý của UBND huyện về tổ chức, 
biên chế và toàn bộ các hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. Nhiệm vụ chủ yếu Phòng 
Y tế là hàng năm phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra an toàn vệ sinh thực phẩm và khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Các nội dung 
khác liên quan đến công tác y tế trên địa bàn như: Khám bệnh, chữa bệnh, phục 
hồi chức năng… do Trung tâm Y tế huyện đảm nhận, thực hiện.

IV. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ PHÒNG Y TẾ, SẮP XẾP TỔ CHỨC 
BỘ MÁY, CHUYỂN CHỨC NĂNG THAM MƯU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỀ Y TẾ CHO VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

1. Về tổ chức bộ máy
- Giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển chức năng tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân huyện thực hiện. 

2. Về biên chế và bố trí nhân sự
2.1. Về biên chế
- Sau khi giải thể Phòng Y tế, điều chuyển  biên chế của Phòng Y tế cho 

Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện theo 
quy định.

2.2. Về bố trí nhân sự
- Điều động lãnh đạo, công chức phòng Y tế về công tác tại các cơ quan, 

đơn vị thuộc UBND huyện.
3. Về tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu
- Chuyển giao nguyên trạng tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, chứng từ 

và các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Phòng Y tế về Văn phòng 
HĐND&UBND huyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ huyện.
Hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND huyện: 
- Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến; trình HĐND 

huyện thông qua.
- Sau khi Đề án được HĐND huyện phê duyệt, tham mưu UBND huyện  

ban hành Quyết định giải thể Phòng Y tế huyện; bổ sung chức năng, nhiệm vụ 
tham mưu quản lý Nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện thực 
hiện, gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược 
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cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực 
phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Tham mưu điều động lãnh đạo, công chức, hợp đồng lao động Phòng Y 
tế huyện đến nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị theo Phương án.

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện
- Nhận bàn giao nguyên trạng tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, chứng 

từ và các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Phòng Y tế để tiếp tục 
thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn huyện theo 
quy định.

- Bố trí, phân công công tác đối với công chức, hợp đồng lao động Phòng 
Y tế do UBND huyện điều động đến.

3. Phòng Y tế 
- Thống kê tài sản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, các hoạt động liên quan để bàn 

giao đúng quy định.
Trên đây là Đề án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản 

lý Nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND huyện kính 
trình các cấp xem xét, quyết định./.                                                                         

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;
- Thường trực Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- Lưu: VT-NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

                         #ChuKyLanhDao
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