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UBND TỈNH  VĨNH PHÚC 

                 SỞ Y TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc         

 

 

Số:           /QĐ-SYT     Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

  

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc; 

 Căn cứ Công văn số 3175/UBND-VX1 ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc phân công điều hành Sở Y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận công chức và bổ nhiệm có thời hạn ông 

Lê Hồng Trung; Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận công chức và bổ nhiệm có thời hạn ông 

Đặng Văn Hải; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở 

1. Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn 

tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, 

trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

2. Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số 

mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về 

nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc 

Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; 

3. Khi giải quyết nhiệm vụ công tác của Phó Giám đốc, liên quan đến lĩnh 

vực, đơn vị thuộc Phó Giám đốc khác, thì cần trao đổi, thống nhất với Phó Giám 
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đốc đó; Trường hợp có ý kiến khác nhau, báo cáo Giám đốc Sở Y tế cho ý kiến 

giải quyết. 

 4. Ban Giám đốc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm, 

trường hợp cần thiết họp đột xuất để bàn, quyết định các nhiệm vụ công tác trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ của Sở. 

5. Theo yêu cầu công tác, hàng tuần Giám đốc, Phó Giám đốc Sở họp với 

lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế, công đoàn ngành để lãnh đạo, chỉ đạo, 

thực hiện các nhiệm vụ công tác. 

6. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở phân công 

các Phó Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ khác, ngoài nhiệm vụ được 

giao. 

 7. Việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở 

Y tế có thể thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ. 

 Điều 2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Giám đốc Sở 

 1. Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Phong 

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Y tế. 

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, tài chính; đầu 

tư phát triển, trang thiết bị y tế; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước về y tế; 

thanh tra; bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh; quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống 

tham nhũng; thi đua khen thưởng, kỷ luật. 

Là Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngành y tế: Có 

Quyết định phân công riêng. 

Phụ trách các đơn vị: Cơ quan Văn phòng Sở Y tế. 

 2. Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung 

 Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác Khám chữa bệnh, 

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện; Công tác đào tạo và 

nghiên cứu khoa học; Công tác Giám định y khoa; Công tác Giám định pháp Y; 

Công tác kết hợp quân dân y; Công tác hành nghề y dược; Công tác Dược – Vật 

tư y tế.  

 Phụ trách các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Phúc Yên; Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Y Dược cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi 

chức năng; Bệnh viện Tâm thần; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Pháp 

Y; 09 Trung tâm Y tế huyện, thành phố (Khối Khám chữa bệnh); Bệnh viện Dã 

chiến. 

Là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 ngành y tế: Có Quyết định phân công riêng. 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế. 

 3. Phó Giám đốc Sở Y tế Đặng Văn Hải 
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 Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác y tế dự phòng tuyến 

tỉnh, tuyến huyện; Y tế tuyến xã, Quản lý sức khỏe toàn dân, Bác sĩ gia đình; 

Chương trình mục tiêu về y tế - dân số; Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm; 

Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Công tác cải cách hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng ISO; Công tác an ninh trật tự, 

phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và công tác an toàn giao thông; Công 

tác của các Hội nghề nghiệp có liên quan.  

 Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Trung tâm CDC); 

09 Trung tâm Y tế huyện, thành phố (Khối Dự phòng); Trung tâm Kiểm nghiệm; 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.  

Là Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngành y tế: 

Có Quyết định phân công riêng.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế. 

4. Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Lập 

Ông Nguyễn Khắc Lập hiện là trường hợp F1, đang được cách ly tại cơ sở 

cách ly thuộc phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Giám đốc 

Sở Y tế sẽ phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Khắc Lập sau khi kết thúc 

thời gian cách ly theo quy định.  

Điều 3. Ban Giám đốc Sở Y tế làm việc theo quy chế được ban hành kèm 

theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết 

định số 594/QĐ-SYT ngày 04/5/2021 của Sở Y tế. 

Các thành viên Ban Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, 

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị y tế trực 

thuộc Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Bộ Y tế (để b/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);  

- UBND tỉnh (để b/c); 

- ĐUKCCQ tỉnh (để b/c);  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; 

- TTĐU Sở Y tế; 

- Như Điều 4 (để t/h); 

- Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phong 
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