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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày          tháng      năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chuyển Trạm Y tế xã Sùng Phài thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường về Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu quản lý và sáp nhập 

Trạm Y tế xã Nậm Loỏng vào Trạm Y tế xã Sùng Phài thuộc Trung tâm Y 

tế thành phố Lai Châu 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 
 

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

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 các Thông tư của Bộ Y tế: số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 về 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; số 

37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn  và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Công văn số 4480/BYT-TCDS ngày 03/8/2018 của Bộ Y tế về việc 

ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở; 

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 10/2/2020 của Tỉnh ủy Lai Châu về 

hướng dẫn thành lập tổ chức đảng, sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ, công chức 

khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 866/NQ-

UBTVQH14, ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 866/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 thuộc tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện Thông báo số 146-TB/BCSĐ ngày 17/4/2020 của Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chuyển Trạm Y tế xã Sùng Phài thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường về Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu quản lý và sáp nhập Trạm Y 

tế xã Nậm Loỏng vào Trạm Y tế xã Sùng Phài thuộc Trung tâm Y tế thành phố 

Lai Châu. 
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1. Tên gọi: Trạm Y tế xã Sùng Phài 

2. Vị trí, chức năng  

Trạm Y tế xã Sùng Phài là đơn vị y tế trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố 

Lai Châu; có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho Nhân dân trên địa bàn xã. 

Trạm Y tế xã Sùng Phài có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục 

vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

3. Nhiệm vụ: Thực hiện theo Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 

27/10/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, 

phường thị trấn; Công văn số 4480/BYT-TCDS ngày 03/8/2018 của Bộ Y tế về 

ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - KHHGĐ ở cơ sở và các quy định 

pháp luật khác có liên quan.   

4. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

- Cơ cấu tổ chức: gồm Trưởng trạm, 01 Phó trưởng trạm và các viên chức. 

- Biên chế: Nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Y tế được UBND 

tỉnh giao. 

5. Sắp xếp, bố trí nhân sự sau sáp nhập 

a) Về lãnh đạo Trạm Y tế: Thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định 

và phù hợp với danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt. Đối với số lượng cấp 

phó các trạm sau sáp nhập có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ 

hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải 

pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ 

ngày sáp nhập để đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định. Trường hợp điều 

chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn 

bổ nhiệm. 

b) Về viên chức: Trước mắt, sau khi sáp nhập chuyển nguyên trạng viên chức 

có mặt của Trạm Y tế xã Sùng Phài thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường về 

Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu. Giao Sở Y tế chỉ đạo sắp xếp, bố trí nhân sự 

các Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phù hợp với danh 

mục vị trí việc làm đã được phê duyệt. Số chênh lệch so với vị trí việc làm (nếu có) 

thực hiện rà soát bố trí vào các tổ chức, đơn vị thuộc Sở; trường hợp không bố trí 

sắp xếp được, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát trình độ 

chuyên môn, năng lực công tác và vị trí việc làm và biên chế được giao còn thiếu 

của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để bố trí, sắp xếp cho phù hợp hoặc giải quyết 

chế độ chính sách theo quy định.  
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5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản 

Bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản của Trạm Y tế xã Sùng Phài 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường về UBND thành phố Lai Châu quản lý, 

sử dụng theo quy định hiện hành.  

Điều 2. Giao Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện 

sáp nhập, sắp xếp, bố trí nhân sự sau sáp nhập; quy định cụ thể chức năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu tổ chức của các Trạm Y tế xã và triển khai hoạt động theo mô hình mới 

kể từ ngày 01/6/2020 theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây 

trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ; Y tế; Chủ tịch 

UBND huyện Tam Đường; Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. Tỉnh uỷ (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở: Nội vụ, Y tế; 

- UBND huyện Tam Đường; 

- UBND thành phố Lai Châu; 

- Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, Th5. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

 

Trần Tiến Dũng 
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