UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:650 /SYT-TCCB
V/v hướng dẫn sắp xếp Trạm y tế xã
thuộc Trung tâm y tế các huyện, tp sau
sáp nhập các xã trên địa bàn tỉnh

Lai Châu, ngày 12 tháng05 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Phòng chức năng Sở Y tế;
- Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ;
- Trung tâm Y tế huyện Tam Đường;
- Trung tâm y tế thành phố Lai Châu.
Thực hiện Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc điều chuyển Trạm Y tế 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; Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về
việc sáp nhập Trạm y tế xã Ma Li Chải vào Trạm Y tế xã Sì Lở Lầu thuộc Trung
tâm Y tế huyện Phong Thổ;
Để triển khai thực hiện sáp nhập Trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế các
huyện, thành phố sau sáp nhập các xã trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành,
Sở Y tế đề nghị các Phòng chức năng Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Tam
Đường, Phong Thổ và Trung tâm y tế Thành phố Lai Châu thực hiện một số nội
dung sau:
1. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế
- Tham mưu Sở Y tế, ban hành quyết định điều động viên chức, người lao
động từ Trung tâm Y tế huyện Tam Đường đến Trung tâm y tế các huyện, thành
phố; Quyết định điều chỉnh biên chế của Trung tâm Y tế huyện Tam Đường và
Trung tâm Y tế Thành phố;
- Hướng dẫn trung tâm y tế các huyện, thành phố sắp xếp, bố trí nhân lực
cho phù hợp vị trí việc làm, đối với số lao động dôi dư điều động đến các đơn vị
trong ngành còn thiếu biên chế.
- Phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố, sắp xếp, kiện toàn bộ
máy lãnh đạo các trạm y tế xã theo quy định và theo phân cấp quản lý cán bộ.
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế
- Hướng dẫn, cung cấp các biểu mẫu theo quy định và chỉ đạo Trung tâm
Y tế huyện Tam Đường, Phong Thổ và TTYT Thành phố kiểm kê, tiến hành bàn
giao trụ sở, đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, kinh phí và việc
thực hiện chỉ tiêu kế hoạch theo đúng quy định hiện hành;
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- Điều chỉnh chỉ tiêu về y tế - dân số cho phù hợp giữa Trung tâm Y tế
huyện Tam đường và TTYT Thành phố.
3. Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
- Tham mưu Quyết định bổ sung cơ sở đủ điều kiện đăng ký khám bệnh,

chữa bệnh BHYT ban đầu cho Trạm y tế xã sau sáp nhập.
- Phối hợp với phòng chuyên môn của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc
triển khai thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế đối với Trạm y
tế xã sau sáp nhập.
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn; rà soát, củng cố, kiện toàn
cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; tham mưu trong việc cấp mới,
cấp lại Giấy phép hoạt động; phê duyệt mới danh mục kỹ thuật cho Trạm y tế xã
sau sáp nhập.
4. Trung tâm y tế huyện Phong Thổ; Tam Đường và Trung tâm Y tế
Thành phố
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, tổ chức thực hiện các
nội dung nêu trên theo đúng hướng dẫn và các quy định hiện hành về việc
điều chỉnh và sáp nhập các đơn vị trực thuộc.
- Triển khai các hoạt động chuyên môn tại các Trạm y tế xã thực hiện
sắp xếp hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/6/2020.
- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho viên chức, người
lao động trong đơn vị biết trong quá trình thực hiện sáp nhập.
- Tổ chức tiếp nhận, bàn giao trụ sở làm việc, đất đai, tài sản, kinh phí,
thuốc, trang thiết bị vật tư, kinh phí, nhân lực, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt
động của Trạm y tế xã theo quy định hiện hành.
- Tổ chức sắp xếp, bố trí lãnh đạo Trạm Y tế xã phù hợp, theo quy định và
theo phân cấp quản lý cán bộ. Đối với các trường hợp giữ chức vụ mà không bố
trí được chức vụ cũ hoặc tương đương mà phải bố trí chức vụ thấp hơn hoặc
không bố trí giữ chức vụ lãnh đạo thì áp dụng theo Điều 11 của Nghị định số
108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên
chế, cụ thể như sau:“Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ
chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức
vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo
lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ
nhiệm”.
- Căn cứ vị trí việc làm và số lượng được xác định tại Trạm y tế các xã tổ
chức sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động cho phù hợp. Đối với các trường
hợp không có vị trí việc làm hoặc trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí
việc làm sau khi sáp nhập, các đơn vị tổng hợp và đề nghị Sở Y tế điều động đến
2

các đơn vị khác trong ngành còn thiếu biên chế. Số còn lại không còn vị trí việc
làm, Sở Y tế thực hiện tinh giản biên chế theo quy định hiện hành.
- Hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của
Trạm y tế xã theo quy định.
- Thực hiện thủ tục cấp, đổi con dấu của Trạm Y tế xã theo quy
định của pháp luật.
- Báo cáo sắp xếp, bố trí vị trí làm việc tại Trạm Y tế xã sau khi sắp xếp tổ
chức bộ máy về Sở Y tế (qua Phòng TCCB), để tổng hợp.
Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, liên hệ với các Phòng chức
năng Sở Y tế có liên quan để thống nhất giải quyết.
Nhận được văn bản này, đề nghị các Phòng chức năng Sở Y tế, các đơn vị
trực thuộc có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Công đoàn Ngành Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.
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