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

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 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”; 

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; 

Triển khai Thông báo số 393-TB/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh uỷ về kết luận 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại phiên họp ngày 11/10/2018 về việc cho chủ trương 

các đề án do Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1623/TTr-SYT ngày 

22/10/2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1920/TTr-SNV ngày 

25/10/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam (kèm 

theo Đề án). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC, KGVX. 
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ĐỀ ÁN 

Kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   3427  /QĐ-UBND  

ngày 13  tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG, ĐÁNH GIÁ, SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ  
 

Thưc̣ hiêṇ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 

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 quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 

quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác 

dân số trong tình hình mới; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 10/10/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tập trung thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 

ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư số 

51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 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; Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 

14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy 

dân số - kế hoạch hoá gia đình ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án 

kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam với nội dung sau: 

I. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC Y TẾ TẠI TỈNH QUẢNG NAM 

1. Về tổ chức bộ máy: 

a) Cơ quan Sở Y tế: 

- Lãnh đạo Sở Y tế: Gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc; 

- Các phòng chức năng: Có 07 phòng
1
. 

b) Các Chi cục: 

                                           
1
 Theo quy định không quá 07 phòng, gồm: Phòng Nghiệp vụ Y , Phòng Nghiêp̣ vu ̣Dươc̣ , Phòng Tổ 

chức cán bô ,̣ Phòng Kế hoac̣h - Tài chính, Thanh tra, Văn phòng và Phòng Qu ản lý hành nghề Y dược tư 

nhân - Bảo hiểm y tế. 



 

- Chi cuc̣ Dân số - Kế hoac̣h hóa gia đình; 

- Chi cuc̣ An toàn vê ̣sinh thưc̣ phẩm. 

c) Các đơn vị sự nghiêp̣ trưc̣ thuôc̣ Sở Y tế: 

- Tuyến tỉnh: gồm 18 đơn vị.  

+ 03 Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
2
;  

+ 05 Bệnh viện chuyên khoa
3
; 

+ 10 Trung tâm chuyên khoa
4
. 

- Tuyến huyện:  

+ 18 Trung tâm Y tế
5
 và Bệnh viện đa khoa thành phố Hội An trực thuộc Sở Y 

tế;  

+ 18 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố trực 

thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh;  

+ 13 Phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 

thành phố hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực.  

- Tuyến xã, phường, thị trấn:  

+ 244 Trạm Y tế trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố/244 xã, 

phường, thị trấn;  

+ Mạng lưới y tế thôn, bản và cộng tác viên dân số: Có 1.590 nhân viên y tế 

thôn bản và 3.676 cộng tác viên dân số đang hoạt động tại 1.725 thôn, bản trong 

toàn tỉnh (đạt tỉ lệ 92% thôn, bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động). 

d) Các đơn vị y tế công lập không trực thuộc Sở Y tế gồm: 

- Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, trực thuộc Bộ Y tế; 

- Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ, trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Nam, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- 18 Phòng Y tế, thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Về biên chế và đội ngũ: 

a) Tổng biên chế công chức: 

- Được giao: 68 biên chế và 10 Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; 

                                           
2
 Bêṇh viêṇ đa khoa tỉnh, Bêṇh viêṇ đa khoa khu vưc̣ và Bêṇh viêṇ đa khoa khu vưc̣ miền núi phía Bắc. 

3
 Bệnh viêṇ Nhi , Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Mắt và Bệnh 

viện Tâm thần. 
4
 Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống Sốt 

rét - Bướu cổ , Trung tâm Phòng chống HIV /AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản , Trung tâm 

Kiểm nghiệm, Trung tâm Da liễu, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Giám định Pháp y và Trung 

tâm Cấp cứu 115. 
5
 TTYT Nam Trà My, TTYT Bắc Trà My, TTYT Tiên Phước, TTYT Phú Ninh, TTYT TP Tam Kỳ, 

TTYT Núi Thành, TTYT Thăng Bình, TTYT Hiệp Đức, TTYT Phước Sơn, TTYT Nông Sơn, TTYT Quế 

Sơn, TTYT Duy Xuyên, TTYT thị xã Điện Bàn, TTYT Đại Lộc, TTYT TP Hội An, TTYT Đông Giang, 

TTYT Tây Giang, TTYT Nam Giang. 



 

- Thực hiện: 69 (đã tuyển dụng: 56; hợp đồng chuyên môn trước ngày 

31/12/2015 là 04 và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 09); 

- Chưa tuyển dụng: 09 (Trong đó có 08 biên chế và 01 hợp đồng Nghị định 

68/2000/NĐ-CP). 

b) Tổng biên chế sự nghiệp y tế: 

- Được giao: 5.913 biên chế; 

- Thực hiện: 4.604 (Trong đó: đã tuyển dụng: 4.264; hợp đồng theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP: 340 người). Ngoài ra, các đơn vị đã hợp đồng: 1.751 người (các 

hợp đồng này có trước ngày 31/12/2015 và sử dụng nguồn thu của đơn vị) để đáp 

ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là tại các bệnh viện. 

II. ĐÁNH GIÁ 

1. Ƣu điểm: 

Hê ̣thống tổ chức y tế được quản lý theo ngành dọc từ tuyến tỉnh đến cơ sở giúp 

nâng cao hiêụ quả công tác quản lý y tế như : Trung tâm Y tế tuyến huyện được tổ 

chức chặt chẽ, trực thuộc Sở Y tế, thực hiện 02 chức năng khám chữa bệnh và công 

tác y tế dự phòng. Trạm Y tế trực thuộc Trung tâm Y tế tuyến huyện tạo điều kiện 

thuận lợi cho công tác quản lý về chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn cho công 

tác khám chữa bệnh ban đầu và y tế dự phòng cho nhân dân. 

Với việc tổ chức hệ thống tại tỉnh như hiện nay còn giúp cho sự tăng cường, hỗ 

trơ ̣(nhân lưc̣, chuyên môn...) của tuyến trên xuống tuyến dưới; thống nhất đươc̣ vấn 

đề đầu tư trọng đ iểm có tính chuyên sâu với đầu tư có tính chất cơ bản trong hê ̣

thống các đơn vi ̣ y tế ... phù hợp với điṇh hướng phát triển chu ng theo quy hoac̣h 

trong toàn ngành y tế. 

2. Hạn chế: 

a) Tuyến tỉnh: 

Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh nhiều đầu mối; một số chức năng, nhiệm vụ 

của ngành chưa được quản lý tập trung. 

b) Tuyến huyện: 

- Hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện trực 

thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chưa đạt được hiệu quả cao, các dịch 

vụ về kế hoạch hóa gia đình chủ yếu vẫn do các Trung tâm Y tế tuyến huyện thực 

hiện. Vì vậy việc tồn tại cả hai đơn vị độc lập tại tuyến huyện gây lãng phí về nhân 

lực và cơ sở vật chất; 

- Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố chưa phát huy hiệu quả 

trong công tác tham mưu cho UBND cấp huyện về lĩnh vực y tế trên địa bàn; 

- Một số Phòng khám đa khoa khu vực không còn phát huy hiệu quả và trực 

thuộc các Bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện thành phố… chưa đúng theo 

quy định. 

c) Tuyến xã: 



 

Tại một số xã, phường, thị trấn còn tồn tại song song vừa Trạm Y tế và Phòng 

khám đa khoa khu vực gây lãng phí nhân lực và cơ sở vật chất; 

Đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dân số hoạt động độc lập, số 

lượng cộng tác viên dân số nhiều, hiệu quả hoạt động chưa cao và có sự chồng lấn 

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

III. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Sự cần thiết: 

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế là nhiệm vụ rất quan 

trọng, là điểm xuất phát trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của 

ngành y tế. Thực hiện các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, 

hoàn thiện, trình Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm 

pháp luật quan trọng để đối mới, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế từ 

Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát triển và 

hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

Tại tỉnh Quảng Nam, năm 2009, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, ngành y tế 

tỉnh Quảng Nam đã sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng vào Bệnh viện đa khoa 

tuyến huyện và thành lập Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện 02 chức năng 

(khám chữa bệnh và phòng bệnh) giúp giảm 14 đầu mối trực thuộc Sở.  

Đến năm 2014, khi Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh và năm 2015, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 

liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 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 thì mô hình tổ chức, bộ máy của ngành y tế tỉnh 

Quảng Nam đã được thực hiện theo đúng các quy định trên.  

Tuy nhiên, hệ thống tổ chức bộ máy y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn 

nhiều đầu mối, có sự chồng chéo trong quản lý, việc sử dụng các nguồn lực chưa 

đạt được hiệu quả cao.... Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

của ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương sáu khóa XII 

là vô cùng cần thiết nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy để thực hiện tốt hơn việc tinh 

giản biên chế, phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực cho công tác chăm 

sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.  

2. Cơ sở pháp lý: 

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 



 

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh;  

- Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 

2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

- Quyết định số 225/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và 

định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của 

Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; 

- Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà  

nước; 

- Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa 

phương; 

- Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 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 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc 

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

-  Công văn số 1619/BYT-TCCB ngày 26/3/2018 của Bộ Y tế về việc kiện toàn 

hệ thống tổ chức y tế ở địa phương theo Nghị quyết Trung ương sáu khoá XII. 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC Y TẾ 

 TẠI TỈNH QUẢNG NAM 

I. MỤC TIÊU 

Kiện toàn hệ thống tổ chức y tế ở tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 19-

NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành 

chính nhà nước theo hướng tinh gọn - hiệu lực - hiệu quả, bảo đảm tính thống nhất, 

thông suốt trong quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và 

lãnh thổ, theo quy định của pháp luật. 

II. YÊU CẦU 



 

1. Việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo phù hợp với quy định của 

pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; trong quá trình sắp xếp phải 

bảo đảm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, các cơ quan, đơn vị 

không bị gián đoạn, xáo trộn; sau sắp xếp, kiện toàn lại hoạt động tốt hơn, hiệu quả 

cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang 

thiết bị hiện có. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, 

người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 

đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động; 

2. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành phải được tuyên truyền, 

triển khai, phổ biến sâu rộng đến từng công chức, viên chức và người lao động để 

quán triệt về mục tiêu, ý nghĩa của việc tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; từ đó, 

thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện; 

3. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu để các cơ quan, tổ 

chức hành chính và đơn vị sự nghiệp của ngành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm đạt được mục tiêu, 

hiệu quả của công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; 

4. Bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ, 

ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

III. NGUYÊN TẮC 

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tổ chức tinh giản biên chế, 

bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trên tinh 

thần xây dựng ngành y tế tỉnh Quảng Nam khoa học và đại chúng, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết và Kết luận 

của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân 

dân trong tình hình mới. 

IV. PHƢƠNG ÁN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Đơn vị hành chính thuộc Sở Y tế: 

a) Cơ quan Sở Y tế: 

- Giải thể Phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - Bảo hiểm y tế và giao chức 

năng, nhiệm vụ cho Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược thuộc Sở thực hiện; 

- Sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng Sở thành Phòng Tổ chức - 

Hành chính thuộc Sở. 

Việc giải thể, sáp nhập các Phòng nêu trên hoàn thành trong tháng 12/2018. 

 

b) Tiếp tuc̣ giữ nguyên 02 Chi cuc̣ trưc̣ thuôc̣ Sở Y tế: 

- Chi cuc̣ Dân số và Kế hoac̣h hóa gia đình; 

- Chi cuc̣ An toàn vê ̣sinh thưc̣ phẩm. 

2. Các đơn vị sự nghiêp̣ công lập trƣc̣ thuôc̣ Sở Y tế: 



 

a) Tuyến tỉnh: 

- Sáp nhập 05 Trung tâm
6
 thực hiện chức năng dự phòng thành Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật (CDC) theo quy định tại Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 

26/6/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Sáp nhập bộ phận kiểm nghiệm thực phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 

vào Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm; 

- Nâng cấp Trung tâm Da Liễu Quảng Nam hiện nay lên thành Bệnh viện Da 

liễu; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm và Bệnh viện Da liễu dự kiến đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2019. 

- Thành lập Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Bệnh 

viện Nhi Quảng Nam. 

b) Tuyến huyêṇ: 

- Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố 

vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và hoạt động theo mô hình Trung tâm 

Y tế tuyến huyện đa chức năng; bao gồm y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, 

phục hồi chức năng, dân số và các nhiệm vụ khác của ngành y tế. Dự kiến đi vào 

hoạt động kể từ ngày 01/01/2019;  

- Xây dựng Bệnh viện đa khoa thành phố Hội An đạt chuẩn bệnh viện hạng II 

để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân của thành phố du lịch và thực hiện 

mô hình hoaṭ đôṇg theo đối tác công tư (PPP); 

- Giải thể 04 Phòng khám đa khoa khu vực
7
 không phát huy hiệu quả;  

- Giữ nguyên và bàn g iao Phòng khám đa khoa khu vực
8
 về các Trung tâm Y 

tế huyện, thị xã, thành phố quản lý theo đúng quy định và chuyển thành đơn nguyên 

điều trị nội trú để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân do các phòng khám 

đa ̃và đang đươc̣ đầu tư cơ sở ha ̣tầng, trang thiết bi;̣ 

- Nâng cấp Phòng khám đa khoa khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc 

thành Bệnh viện Điện Nam - Điện Ngọc trực thuộc Sở Y tế và thực hiện theo mô 

hình hoạt động đối tác y tế công tư (PPP). 

c) Tuyến xã: 

- Xây dựng và phát triển Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoạt động theo nguyên 

lý y học gia đình; 

                                           
6
 Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Bướu cổ, Trung tâm Truyền thông - 

Giáo dục sức khoẻ, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 
7
 PKĐKKV Sông Trà huyện Hiệp Đức , PKĐKKV Bình Trị huyện Thăng Bình , PKĐKKV Trà Nú 

huyện Bắc Trà My và PKĐKKV vùng B huyêṇ Đaị Lôc̣. 
8
 PKQDY kết hợp xa ̃đảo Tân Hiêp̣ thành phố Hôị An , PKĐKKV Phước Chá nh huyêṇ Phước Sơn , 

PKĐKKV Viêṭ An huyêṇ Hiêp̣ Đức , PKĐKKV Đông Quế Sơn huyêṇ Quế Sơn , PKĐKKV vùng A huyện 

Đaị Lôc̣ , PKQDY kết hơp̣ Axan huyêṇ Tây Giang , PKĐKKV Chàval huyêṇ Nam Giang , PKĐKKV Trà 

Giáp huyện Bắc Trà My. 



 

- Sáp nhập Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn vào Phòng khám đa khoa khu 

vực đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn đó; riêng đối với các Trạm Y tế tại các 

phường, thị trấn có Trung tâm Y tế tuyến huyện đóng trên địa bàn vẫn được giữ lại 

theo đúng quy định để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, quản 

lý sức khoẻ toàn diện, liên tục cho người dân trên địa bàn, công tác truyền thông - 

giáo dục sức khoẻ và y tế dự phòng; 

- Xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế thôn bản , cộng tác 

viên dân số sau khi có quyết điṇh sắp xếp laị thôn, bản, tổ dân phố theo điṇh hướng: 

Mỗi tổ dân phố có 01 nhân viên và mỗi thôn , bản có 02 nhân viên thưc̣ hiêṇ cả 03 

nhiêṃ vu:̣ Côṇg tác viên dân số + Gia đình và trẻ em + Y tế thôn bản.  

3. Các cơ quan, đơn vị y tế khác: 

Thực hiện ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 

a) Giao Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam về Sở Y tế, khi Bộ Y tế 

bàn giao cho tỉnh Quảng Nam quản lý; 

b) Giao nhiệm vụ thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ của Ban Bảo vệ 

sức khoẻ cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trực 

thuộc Sở Y tế; dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2018; 

c) Giải thể Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và giao chức 

năng, nhiệm vụ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện, thị 

xã, thành phố thực hiện; dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2018; 

d) Tiếp nhận và giao Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ về công tác y tế học đường, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Đề 

án sắp xếp mạng lưới trường, lớp gắn với bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam; 

đ) Nghiên cứu sắp xếp các Trạm Y tế khác địa bàn xã, phường, thị trấn nhưng 

có trụ sở gần nhau, với lộ trình phù hợp. 

(Sau khi Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt, giao Sở Y tế xây dựng các Đề án chi tiết về sắp xếp, kiện 

toàn các đơn vị nêu trên để triển khai thực hiện). 

V. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC MỘ MÁY 

Sau khi kiện toàn hệ thống tổ chức, ngành y tế tỉnh Quảng Nam sẽ giảm được 

tổng cộng 36 đơn vị, 04 công chức (trong tổng số 07 biên chế công chức sẽ giảm 

theo Đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế đến năm 2021) và 93 biên chế sự 

nghiệp (trong tổng số 590 biên chế sự nghiệp sẽ giảm theo Đề án tinh giản biên chế 

đến năm 2021). Cụ thể như sau: 

1. Đơn vị hành chính trực thuộc Sở Y tế: 

Sau khi sắp xếp, kiện toàn còn 05 Phòng chuyên môn và 02 Chi cục trực thuộc 

Sở, giảm được 02 Phòng chuyên môn thuộc Sở và 04 biên chế hành chính
9
.  

                                           
9
 Giảm 02 phòng gồm: Phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - Bảo hiểm y tế và Văn phòng Sở. 

Sau khi kiện toàn còn 05 phòng, gồm: Thanh tra Sở; Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Nghiệp vụ Y; 

Phòng Nghiệp vụ Dược; Phòng Kế hoạch - Tài chính và 02 Chi cục: Vệ sinh An toàn thực phẩm và Dân số 



 

2. Các đơn vi ̣ sƣ ̣nghiêp̣ công lập trƣc̣ thuôc̣ Sở Y tế: 

a) Tuyến tỉnh: 

Sau khi sắp xếp, kiện toàn còn 15 đơn vị, giảm được 04 đơn vị và 18 biên chế, 

đạt 10,3%
10

.  

b) Tuyến huyện: 

Sau khi sắp xếp, kiện toàn còn 18 đơn vị, giảm được 18 đơn vị và 40 biên chế
11

. 

c) Phòng khám đa khoa khu vực và tuyến xã: 

Sau khi sắp xếp, kiện toàn sẽ có 236 Trạm Y tế và 08 Phòng khám đa khoa khu 

vực (trong đó, Phòng khám đa khoa khu vực kiêm nhiệm luôn chức năng, nhiệm vụ 

của Trạm Y tế). Giảm 12 đơn vị đầu mối và 34 biên chế
12

. 

Riêng đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dân số sẽ giảm từ 

4.361 người xuống còn khoảng 3.000 người. 

 

 

3. Các cơ quan, đơn vị y tế khác: 

a) Giảm 01 đơn vị (Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ) trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh 

uỷ; 

b) Giảm được 18 Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố. 

  

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế: 

                                                                                                                                         
- Kế hoạch hóa gia đình. Tính đến năm 2021, Sở Y tế sẽ giảm 07 biên chế hành chính (10,3%), sau khi sáp 

nhập sẽ giảm 04 biên chế tương ứng với 5,9%, đạt 57% so với kế hoạch tinh giản biên chế hành chính. 
10

 Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến tỉnh sau khi sắp xếp, kiện toàn gồm 15 đơn vị, cụ thể: 

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam; Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam; Bệnh viện đa khoa khu vực miền 

núi phía Bắc Quảng Nam; Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam; Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam; 

Bệnh viện Mắt Quảng Nam; Bệnh viện Da Liễu Quảng Nam; Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam; 

Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam; Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam; Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật Quảng Nam; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Nam; Trung tâm Giám định 

Y khoa Quảng Nam; Trung tâm Giám định Pháp y Quảng Nam; Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam. 
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 Tổng biên chế sự nghiệp Dân số được giao là: 355, sau khi sáp nhập giảm 40 biên chế đạt tỷ lệ 11,3%. 

Số biên chế giảm này chủ yếu là Dân số viên tuyến xã đang được hợp đồng, cho chấm dứt hợp đồng lao động 

và giao nhiệm vụ này cho Trạm Y tế mà không tăng thêm biên chế của ngành. Sau khi sắp xếp, kiện toàn tại 

tuyến huyện có các đơn vị sự nghiệp y tế công lập như sau: Bệnh viện đa khoa thành phố Hội An; Bệnh viện 

Điện Nam - Điện Ngọc (Hoạt động theo mô hình đối tác công tư); 18 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 

phố (Hoạt động theo mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện đa chức năng); 
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 08 PKĐKKV có lồng ghép Trạm Y tế gồm: PKQDY kết hợp xa ̃đảo Tân Hiê p̣ thành phố Hôị An , 

PKĐKKV Phước Chánh huyêṇ Phước Sơn, PKĐKKV Viêṭ An huyêṇ Hiêp̣ Đức, PKĐKKV Đông Quế Sơn 

huyêṇ Quế Sơn , PKĐKKV vùng A huyện Đại Lộc , PKQDY kết hơp̣ Axan huyêṇ Tây Giang , PKĐKKV 

Chàval huyện Nam Giang , PKĐKKV Trà Giáp huyện Bắc Trà My. Sau khi giải thể sẽ bàn giao nguyên 

trạng về Trung tâm Y tế, trong đó số biên chế của Phòng khám khu vực và Trạm Y tế sẽ cắt giảm trong 

tổng số biên chế của Trung tâm Y tế đến năm 2021 (nghỉ hưu không tuyển dụng thêm). 



 

Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và theo chức năng, 

nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án:  

- Xây dựng các Đề án và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục việc giải thể, sáp nhập các 

đơn vị trực thuộc (gồm: thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm, Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Da 

liễu; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tuyến huyện vào Trung 

tâm Y tế tuyến huyện; tổ chức lại 02 Phòng khám Quân dân y kết hợp và Phòng 

khám đa khoa khu vực Điện Nam - Điện Ngọc; Đề án tổ chức lại đội ngũ nhân viên 

y tế thôn bản và cộng tác viên dân số) trình Ủy ban nhân dân   tỉnh (qua Sở Nội vụ) 

xem xét quyết định theo thẩm quyền; 

- Xây dựng Đề án và ban hành các Quyết định theo thẩm quyền về việc thành 

lập các Phòng chuyên môn thuộc Sở, tổ chức lại các Phòng khám đa khoa khu vực, 

sáp nhập một số Trạm Y tế vào Phòng khám đa khoa khu vực; 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án trong phạm vi, thẩm quyền theo quy định; 

- Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng cho đội ngũ viên chức, người lao 

động thuộc quyền quản lý; chủ động phối hợp xây dựng các phương án sử dụng 

nguồn lực, Đề án vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch 

được giao;  

- Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các đơn vị sau khi sắp xếp, kiện toàn theo đúng quy định; 

- Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền việc bổ nhiệm, điều động, chuyển 

đổi vị trí công tác cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. 

2. Sở Nội vụ: 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định sắp xếp, kiện toàn các đơn vị theo nội dung Đề án được ban 

hành. 

3. Các cơ quan chức năng khác: 

Các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án, tổ chức thực hiện các giải pháp về nguồn lực để 

bảo đảm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình cấp thẩm 

quyền về Phương án giải thể Phòng Y tế và triển khai thực hiện Phương án được 

duyệt;  

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án sáp 

nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tuyến huyện vào Trung tâm Y tế 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với 

Trung tâm Y tế tuyến huyện (sau khi sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá 



 

gia đình) tổ chức lại đội ngũ nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số và 

triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi, nhiệm vụ được giao.  

Trên đây là Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

 
  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
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