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THÔNG BÁO 
Về việc phân công nhiệm vụ 

Lãnh đạo Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 

(Thời gian thực hiện kể từ ngày 03/01/2023) 

 

 

I. Nguyên tắc chung: 

1. Giám đốc Trung tâm Y tế là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Thị ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thị xã Hoài Nhơn về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thị xã. 

2. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế là người giúp cho Giám đốc chỉ đạo một số 

mặt công tác, được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công 

tác, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc, đồng thời liên đới chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở Y tế, Thị ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thị xã về công tác 

được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy 

nhiệm lãnh đạo công tác của Trung tâm và phải báo cáo lại những công việc đã giải 

quyết với Giám đốc. 

- Phó Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công tác đã được 

phân công và định kỳ Phó Giám đốc báo cáo kết quả công tác với Giám đốc 

hàng tuần vào thứ  sáu và báo cáo trước kỳ họp giao ban hàng tháng.  

- Để các quyết định của Giám đốc được ban hành, đảm bảo nội dung và 

đúng thời gian, Phó Giám đốc phải có trách nhiệm đóng góp trước đó. 

- Khi gặp vấn đề vượt quá phạm vi giải quyết, Phó Giám đốc phải xin ý kiến 

của Giám đốc hoặc đưa ra bàn bạc chung trong Ban giám đốc trước khi giải quyết.  

3. Khi đi công tác, dự họp, hội nghị tùy theo tính chất công việc, lãnh đạo 

Trung tâm y tế sẽ phân công lãnh đạo các khoa, phòng, trạm y tế, bộ phận và 

cán bộ có liên quan chuẩn bị nội dung và cùng tham dự. 

4. Định kỳ Ban Giám đốc họp hàng tuần vào sáng thứ sáu, có sự tham gia 

của lãnh đạo các khoa, phòng. Tùy theo tính chất cuộc họp có thể mời thêm đại 

diện Cấp ủy, Công đoàn hoặc Đoàn thanh niên tham dự. Ngoài ra, cơ quan tổ 

chức họp định kỳ hoặc đột xuất do Giám đốc triệu tập. 

II. Phân công cụ thể: 

1. Ông Trần Hữu Vinh, Giám đốc Trung tâm y tế 

- Chịu trách nhiệm chung. 
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- Chủ trì việc tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám 

đốc, trưởng các khoa, phòng, trạm y tế và kiểm tra việc thực hiện các văn bản 

của Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã liên quan đến 

công tác y tế.  

- Tham gia, phân công Phó Giám đốc tham gia vào các ban chỉ đạo, ban 

điều hành do UBND thị xã và các tổ chức chính trị, xã hội của thị xã thành lập; 

tham gia phối hợp với Phòng Y tế, các ban, ngành, đoàn thể trong thị xã trong 

công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình y tế cho tuyến xã, phường, và cộng 

đồng; các chương trình kết hợp quân dân y, an ninh, quốc phòng của thị xã. 

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau: chính trị, tư tưởng, xây dựng 

Đảng và bảo vệ nội bộ; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; xây dựng nội quy, 

quy chế  trong đơn vị; công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch và đào tạo cán bộ; thi 

đua, khen thưởng, kỷ luật; an ninh, quốc phòng; phòng chống cháy nổ, thiên tai; 

tài chính, tài sản. 

- Trực tiếp theo dõi, điều hành các khoa, phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng, Phòng Dân số; 

Khoa Dược, Khoa Kiểm soát soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn thực phẩm; 17 trạm y tế xã, phường. 

- Trực tiếp điều hành: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng 

xét duyệt chế độ phụ cấp, nâng lương; Hội đồng Khoa học kỹ thuật; Hội đồng 

Thuốc và Điều trị. 

- Tham gia cùng Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện Quy chế 

dân chủ trong cơ quan; chăm lo đời sống viên chức, người lao động; xây dựng 

cơ quan văn hoá; đôn đốc thực hiện Quy tắc ứng xử, nâng cao y đức trong Đơn 

vị; Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Tham gia sinh hoạt với phòng Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Tổ 

chức – Hành chính. 

2. Ông Lưu Kim Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế 

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành:  

+ Công tác khám bệnh, chữa bệnh: phân công thường trực khám chữa bệnh, 

quy chế chuyên môn, chỉ đạo tuyến, cấp cứu ngoại viện, chủ trì giao ban, bình bệnh 

án, bình đơn thuốc, hội chẩn, kiểm thảo tử vong liên khoa hoặc toàn viện; kiểm tra 

đơn thuốc, hồ sơ bệnh án, Hội đồng Nâng cao chất lượng bệnh viện, Hội đồng 

Chăm sóc người bệnh, Tổ Công tác xã hội ….;  

+ Trực tiếp theo dõi chỉ đạo, điều hành các khoa, phòng: Cấp cứu - Hồi 

sức và Chống độc; Nội – Nhi - Truyền nhiễm; Khám bệnh; Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh; Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Phụ 

sản, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Phòng Điều dưỡng, Khoa 

Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế và Kiểm soát nhiễm khuẩn. 
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+ Các công tác khác: Thực hiện Quy tắc ứng xử, nâng cao y đức; Hội Điều 

dưỡng; các chương trình, dự án liên quan đến công tác khám chữa bệnh: Tăng 

huyết áp, Đái tháo đường, phòng chống bệnh Lao, Phòng chống HIV/AIDS, phòng 

chống tai nạn thương tích, phòng chống tác hại thuốc lá tại Bệnh viện. 

- Tham gia cùng Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện Quy chế 

dân chủ trong cơ quan, chăm lo đời sống viên chức, người lao động, xây dựng 

cơ quan văn hoá; tham gia điều hành các hội đồng: Hội đồng Khoa học kỹ thuật, 

Hội đồng Thuốc & Điều trị, Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn … 

- Tham gia vào các Ban chỉ đạo, Ban điều hành do UBND thị xã và các tổ 

chức chính trị, xã hội của thị xã thành lập thuộc lĩnh vực chuyên môn khám 

chữa bệnh như: sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh; Tham gia phối hợp với Phòng 

Y tế, các ban, ngành, đoàn thể trong thị xã thuộc lĩnh vực sơ cứu, cấp cứu, khám 

chữa bệnh, phòng chống tác hại thuốc lá… 

- Tham gia chỉ đạo: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Phòng Tổ 

chức - Hành chính, Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế và Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, Khoa Kiểm soát soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dưỡng và 

An toàn thực phẩm; 17 trạm y tế thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực sơ cứu, 

cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tham gia sinh hoạt với Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng. 

- Tham gia, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung 

tâm y tế. 

Thông báo này được gửi tới các thành viên Ban Giám đốc, các khoa, 

phòng thuộc Trung tâm Y tế và các trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn để  thực hiện theo sự phân công nói trên kể từ ngày 03/01/2023./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Ban Tổ chức Thị ủy; 

- Ban Tuyên giáo thị ủy;                                     (báo cáo) 

- Văn phòng Thị ủy; 

- V/p UBND thị xã; 

- Ông Trần Hữu Thảo, PCT UBND thị xã; Trần Hữu Vinh 
- Phòng Y tế thị xã; 

- BHXH thị xã;                                  (phối hợp) 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Văn hóa và TT; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Các khoa, phòng, trạm y tế (thực hiện); 

- Đăng tải Trang TTĐTT đơn vị; 

- Lưu VT. 
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