
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng, 

 trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

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

Căn cứ Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng 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; 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế  Bệnh viện;  

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3003/TTr-SYT ngày 

03/8/2020;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1556/TTr-SNV ngày 

10/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng trên cơ sở tổ chức 

lại Trung tâm y tế huyện Hà Quảng (cũ). 

Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng thực hiện chức năng khám bệnh, chữa 

bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác trên địa bàn huyện Hà Quảng 

(mới). 
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Điều 2. Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

1. Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực 

thuộc Sở Y tế Cao Bằng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, 

được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp 

luật. 

2. Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về 

tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự 

hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; 

chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng theo quy định 

của pháp luật. 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa 

khoa huyện Hà Quảng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

Quy chế Bệnh viện và các văn bản liên quan hiện hành. 

Điều 3. Giao Sở Y tế 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện phương 

án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các 

vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng 

theo quy định. 

2. Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020 và bãi bỏ nội 

dung thành lập Trung tâm y tế huyện Hà Quảng (cũ) tại Quyết định số 119/QĐ-

UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hợp nhất 

Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

12 huyện và thành phố Cao Bằng để thành lập Trung tâm y tế tại 12 huyện: Bảo 

Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch 

An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh và Thành phố Cao Bằng. 

2. Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng tiếp nhận tất cả các quyền, nghĩa 

vụ về tài chính, tài sản và thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ  mà 

Trung tâm y tế huyện Hà Quảng (cũ) đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành; 

giao nộp con dấu của Trung tâm y tế huyện Hà Quảng (cũ) cho cơ quan Công 

an để thu hồi trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Hà Quảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- TT. HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- Sở Y tế; 
- Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng; 
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hà Quảng; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NV, NC(D). 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 
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