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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

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

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của 

Chính phủ Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; 

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Giám đốc Sở Y tế ngày 20/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nguyên tắc chung về phân công công tác của Phó Giám đốc phụ 

trách và các Phó Giám đốc 

1. Nguyên tắc chung về phân công công tác của lãnh đạo Sở 

a) Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân 

chủ. Mọi hoạt động của Sở đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế 

làm việc của Sở. 

b) Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở phụ 

trách và các Phó Giám đốc Sở. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ được giao của Sở 

thông suốt, kịp thời, hạn chế tối đa sự chồng chéo, giao thoa hoặc bỏ sót công 

việc trong chỉ đạo, điều hành. 

c) Trong phân công công việc, phải đảm bảo đúng người, đúng việc trên 

nguyên tắc: một người được giao làm nhiều việc; một việc chỉ giao cho một 

người chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện. 
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2. Nguyên tắc cụ thể phân công công tác của Lãnh đạo Sở 

a) Phó Giám đốc phụ trách Sở là người đứng đầu cơ quan, lãnh đạo, chỉ 

đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, công tác của Sở theo chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ Y tế giao, chịu trách nhiệm trước 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động 

của Sở. 

b) Các Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên một số lĩnh 

vực công tác của Sở theo sự phân công của Phó Giám đốc phụ trách Sở. Trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các Phó Giám đốc Sở được sử 

dụng quyền hạn của Phó Giám đốc phụ trách Sở để giải quyết các công việc và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và pháp luật về 

quyết định của mình. 

c) Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Giám đốc Sở trong phạm vi 

nhiệm vụ được phân công: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình công 

tác của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Chủ trì nghiên cứu giúp Phó Giám đốc phụ trách Sở tham mưu, đề xuất 

với UBND tỉnh, Bộ Y tế các chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được 

giao phụ trách; 

- Kiểm tra, đôn đốc các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở và các 

đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Sở và các 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác do mình phụ trách; định kỳ 

hoặc khi cần thiết, tổ chức họp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị 

được giao phụ trách để đánh giá, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ và định 

hướng chỉ đạo; 

- Các Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Phó 

Giám đốc phụ trách Sở về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân 

công; ngoài nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, các Phó Giám đốc Sở 

có trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung của Sở; chăm lo phát triển đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức; duy trì kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ; 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo cải cách 

thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; xử lý, giải quyết các 

kết luận thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo trong phạm vi trách nhiệm các 

nhiệm vụ khác khi được Phó Giám đốc Sở phụ trách giao;  

- Các Phó Giám đốc Sở được Phó Giám đốc phụ trách Sở ủy quyền ký các 

văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công, phải chủ động báo cáo 

kết quả với Phó Giám đốc phụ trách Sở những vấn đề quan trọng đã xử lý và 

chịu trách nhiệm về nội dung ký thay theo Quy chế làm việc của Sở và quy định 

của pháp luật;  

- Các Phó Giám đốc Sở không xử lý, giải quyết công việc không được Phó 
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Giám đốc phụ trách Sở phân công hoặc không thuộc thẩm quyền. 

d) Trong trường hợp cần thiết, Phó Giám đốc phụ trách Sở sẽ trực tiếp xử 

lý công việc đã giao phân công cho Phó Giám đốc Sở, sau đó bộ phận chuyên 

môn có trách nhiệm báo cáo lại Phó Giám đốc phụ trách Sở lĩnh vực đó. 

đ) Khi Phó Giám đốc phụ trách Sở đi công tác vắng, nếu thấy cần thiết, Phó 

Giám đốc phụ trách Sở ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở giải quyết công việc 

của Sở; khi Phó Giám đốc Sở đi công tác vắng thì Phó Giám đốc phụ trách Sở 

trực tiếp hoặc phân công Phó Giám đốc Sở khác giải quyết công việc đã được 

phân công cho Phó Giám đốc Sở đi vắng; người được phân công, ủy quyền phải 

chịu trách nhiệm về các nội dung đã giải quyết.   

e) Đối với những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà 

chưa có văn bản quy phạm nào điều chỉnh hoặc những vấn đề có tính nhạy cảm 

với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, liên quan đến nhiều ngành thì 

Phó Giám đốc Sở xin ý kiến Phó Giám đốc phụ trách Sở trước khi quyết định. 

f) Việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Phó Giám đốc phụ trách Sở và các 

Phó Giám đốc Sở, tùy theo tình hình thực tế, Phó Giám đốc phụ trách Sở sẽ xem 

xét, điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Sở.  

Điều 2. Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Y tế  

1. Ông Trần Quang Hào - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế 

a) Chịu trách nhiệm trước cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ của pháp luật 

quy định. 

b) Quản lý, điều hành hệ thống y tế và các nguồn lực trên địa bàn tỉnh do 

Sở Y tế quản lý theo thẩm quyền được pháp luật quy định và phân cấp của cấp 

trên bao gồm: quy hoạch, phát triển tổ chức - hệ thống y tế địa phương, đầu tư 

phát triển hệ thống y tế, tổ chức - cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y 

tế, tài sản và tài chính y tế. 

c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động về phòng chống dịch 

Covid-19. 

d) Chỉ đạo công tác dược phẩm, mỹ phẩm, công tác hành nghề Dược tư 

nhân và công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất; phụ trách 

việc hợp tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng trong cơ sở công lập; các nội 

dung liên quan công tác viện trợ, tài trợ ...  

đ) Tham gia làm thành viên của các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài 

ngành y tế khi pháp luật quy định hoặc cấp có thẩm quyền yêu cầu người đứng 

đầu phải trực tiếp làm thành viên của tổ chức đó. Tham gia các cuộc họp do cấp 

trên triệu tập và báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản 

lý Nhà nước của Sở Y tế. 

2. Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở  
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Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và trước pháp luật, thay 

mặt Phó Giám đốc phụ trách Sở giải quyết các công việc và báo cáo cho Phó 

Giám đốc phụ trách Sở về các công việc được phân công sau đây: 

a) Được ủy quyền là Thủ trưởng, chủ tài khoản Cơ quan Sở, quản lý các 

hoạt động thường quy của Cơ quan Sở theo nội quy và quy chế làm việc của Sở 

Y tế. 

b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 

tỉnh, công tác hành nghề y tư nhân. 

c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo tại 

cộng đồng; thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính; công tác dân vận, 

bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ. 

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thanh tra hành chính và thanh tra 

chuyên ngành; tiếp công dân; phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành. 

đ) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác điều trị Covid-19. 

e) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế 

cơ sở; 

f) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về hoạt động trong lĩnh vực Giám định Y khoa, 

Giám định Pháp y, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và An toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

g) Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y 

tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt 

lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực 

phụ trách và Phó Giám đốc phụ trách Sở yêu cầu. 

4. Ông Huỳnh Thanh Huynh - Phó Giám đốc Sở 

Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và trước pháp luật, thay 

mặt Phó Giám đốc phụ trách Sở giải quyết các công việc và báo cáo cho Phó 

Giám đốc phụ trách Sở về các công việc được phân công sau đây: 

a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác y tế dự phòng. 

b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác tiêm chủng, truy vết, lấy mẫu, xét 

nghiệm, cách ly y tế, cung cấp thông tin, thông cáo báo chí, phát ngôn ngành y 

tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo về lĩnh vực Bảo hiểm y tế. 

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đoàn thanh niên, công tác công đoàn. 

đ) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

công nghệ trong ngành y tế. 

e) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thi đua của Sở Y tế theo phân công 

nhiệm vụ của khối thi đua số 8 tỉnh Đắk Nông; 
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f) Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia về 

y tế giai đoạn 2021-2025; 

g) Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y 

tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt 

lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực 

phụ trách và Phó Giám đốc phụ trách Sở yêu cầu. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định 

trước đây về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk 

Nông. 

Phó Giám đốc phụ trách Sở, các Phó Giám đốc Sở, các phòng chức năng, 

đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực TU tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy (b/c); 

- ĐUKCCQ và DN tỉnh (b/c); 

- Đảng ủy Sở Y tế (b/c); 

- Các Sở, ngành liên quan; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hào 
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