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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Bệnh viện  

đa khoa huyện Hà Quảng được thành lập theo Quyết định  

số 1462/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nuớc 

lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hà 

Quảng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng trực thuộc Sở Y tế 

Cao Bằng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và sau khi thống nhất tại 

cuộc họp Sở Y tế ngày 02 tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Bệnh viện 

đa khoa huyện Hà Quảng được thành lập theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng gồm: 

1. Các phòng chức năng 

a) Phòng Tổ chức - Hành chính; 

b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính – Kế toán; 

c) Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội. 

2. Các khoa chuyên môn 
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a) Khoa Khám bệnh; 

b) Khoa Nội tổng hợp;  

c) Khoa Nội A – Lão khoa; 

d) Khoa Ngoại tổng hợp và Gây mê hồi sức; 

đ) Khoa Phụ sản; 

e) Khoa Nhi; 

g) Khoa Hồi sức tích cực và chống độc; 

h) Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; 

i) Khoa Liên chuyên khoa (Răng, Hàm, Mặt – Mắt – Tai, Mũi, Họng); 

k) Khoa Truyền nhiễm; 

l) Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; 

m) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế; 

n) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các tổ chức tham mưu 

tổng họp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện đa khoa 

huyện Hà Quảng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận:                                           
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND huyện Hà Quảng; 

- Phòng Y tế huyện Hà Quảng; 

- Giám đốc Sở Y tế;      

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế;   

- Công đoàn ngành y tế Cao Bằng;    

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- PKĐKKV: Bản Ngà, Phia Đén; 

- Các trạm y tế;     

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nông Tuấn Phong 
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