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CÔNG BÁO/Số 32/Ngày 22-7-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế
và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế thành phố Phan Thiết
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2016/Qð-UBND
ngày 14/7/2016 của UBND thành phố Phan Thiết)
ðiều 1. Vị trí và chức năng
1. Phòng Y tế thành phố Phan Thiết là cơ quan chuyên môn thuộc UBND
thành phố Phan Thiết, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Phan Thiết
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 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 ñình
trên ñịa bàn.
2. Phòng Y tế thành phố Phan Thiết có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài
khoản riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt ñộng của UBND
thành phố Phan Thiết; ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết ñịnh, chỉ thị; quy hoạch,
kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy ñịnh
của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực y tế.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi ñược
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.
3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm
ñịnh, ñăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm
quyền theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.
4. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước ñối với các doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra ñối với các hội

