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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1968 /Qð-UBND

Hà Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2012/Nð-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của
Chính phủ quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12
năm 2015 của Bộ Y tế, 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 Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế
về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 46/2014/Qð-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy ñịnh về phân công, phân cấp quản lý
tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế và Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế (sau
ñây gọi tắt là Trung tâm) trên cơ sở hợp nhất 03 trung tâm: Trung tâm Y tế dự
phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông, giáo dục
sức khỏe và chuyển chức năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em từ
Bệnh viện Sản - Nhi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế.
1. Trụ sở chính ñặt tại: ñường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
2. Thu hồi con dấu của Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống
HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe về cơ quan có trách
nhiệm ñể quản lý. Các ñơn vị ñược sử dụng con dấu cũ trong thời gian chờ cơ
quan có thẩm quyền cấp con dấu mới theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 2. Vị trí, chức năng

