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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 51/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG
ƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ
chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định
tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có
chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự
phòng trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của
pháp luật.
2. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ
sở làm việc theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động và các
nguồn lực của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về
chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên, môn, kỹ thuật về y tế
dự phòng trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình
hình thực tế của địa phương trình Sở Y tế phê duyệt: giám sát, phòng chống dịch, bệnh
truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các bệnh xã hội; kiểm dịch y tế; sức khỏe môi
trường, sức khỏe lao động, sức khỏe trường học; chất lượng nước ăn uống, nước sinh
hoạt; xét nghiệm an toàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh phòng bệnh; quản lý,
sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; an toàn sinh học; phòng chống tai nạn thương tích;
các hoạt động nâng cao sức khỏe, phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe;
khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh
truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng đối với các
Trung tâm Y tế hoặc Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
(gọi tắt là Trung tâm y tế huyện), cơ sở y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
3. Triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ
chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh
vực y tế dự phòng.
4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức,
viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên
môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của tỉnh, Trung ương trên địa
bàn; là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung
ương trong lĩnh vực y tế dự phòng.
5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật
thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.
6. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc
gia và hợp tác quốc tế về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền
giao, phê duyệt.
7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng
đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh
truyền nhiễm, không lây nhiễm.
8. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dự
phòng trên địa bàn.
9. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính,
tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Trung tâm
a) Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của
pháp luật;
b) Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế,
trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
c) Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh là người phụ trách một hoặc một số lĩnh
vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung
tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt,
một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm;
d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh.
2. Các phòng chức năng
a) Phòng Tổ chức - Hành chính;
b) Phòng Kế hoạch - Tài chính.
3. Các khoa chuyên môn
a) Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;
b) Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng;
c) Khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học;
d) Khoa Sức khỏe nghề nghiệp (thành lập ở những tỉnh, thành phố không có Trung tâm
Sức khỏe lao động và môi trường);
đ) Khoa Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng (thành lập ở các tỉnh, thành phố không có
Trung tâm sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng);
e) Khoa Kiểm dịch y tế (thành lập ở các tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế mà
không có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế);
g) Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng. Riêng đối với hình thức Phòng khám đa
khoa chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan và
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập;

h) Khoa Xét nghiệm.
Ngoài các khoa, phòng nêu trên tùy theo nhu cầu công việc và khả năng cụ thể của Trung
tâm mà một số khoa, phòng khác sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập khi
đủ điều kiện và theo quy định của pháp luật.
(Hướng dẫn một số nội dung chi tiết nhiệm vụ các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế dự
phòng tỉnh theo phụ lục kèm Thông tư này).
Điều 4. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc
1. Vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh được xác định trên cơ sở đề án vị trí việc làm
của Trung tâm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy
định của pháp luật. Ngoài nhân lực được giao, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
được ký hợp đồng lao động để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ và khối lượng công
việc theo quy định của pháp luật.
2. Việc quản lý, sử dụng nhân lực của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh được thực hiện theo
quy định của pháp luật.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.
Bãi bỏ Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y
tế quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự
phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
Thông tư này.
2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này
quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết
theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng Thông tin điện tử);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Y tế, Trung tâm YTDP các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Y tế các ngành;
- Các Vụ, Cục, TC, Thanh tra Bộ, VPB;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, DP (03b), PC (02b), TCCB (02b).

Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CHI TIẾT NHIỆM VỤ CÁC KHOA, PHÒNG
THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC
TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Y tế)
1. Phòng Tổ chức - Hành chính
a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động; các chế độ chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của
Trung tâm theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm;
b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho
hoạt động của Trung tâm;
c) Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng trong công tác đào tạo, đào tạo liên tục về
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;
d) Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn;
đ) Quản lý cơ sở vật chất, kho, tài sản của Trung tâm;
e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
a) Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
b) Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm;

c) Tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động
của Trung tâm; thu thập thông tin và phân tích số liệu do các đơn vị báo cáo;
d) Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách
nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định
của pháp luật;
đ) Phối hợp với các khoa, phòng xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu khoa
học của Trung tâm;
e) Đầu mối tổng hợp hoạt động của các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm;
g) Đầu mối tổng hợp, báo cáo các hoạt động truyền thông nguy cơ, thông tin, truyền
thông giáo dục sức khỏe cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng bệnh, dịch;
h) Đầu mối tổ chức và phối hợp với các khoa phòng thuộc Trung tâm thực hiện việc giám
sát, kiểm tra các hoạt động chuyên môn, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực y tế dự
phòng đối với các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Trạm y tế
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
i) Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế dự phòng theo quy định của
pháp luật;
k) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
3. Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống các dịch, bệnh
truyền nhiễm, bệnh mới nổi;
b) Kiểm tra, giám sát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới
nổi, phát hiện và xác định kịp thời các tác nhân gây bệnh, dịch và chủ động phòng, chống
dịch;
c) Quản lý tình hình diễn biến các dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, thu thập thông
tin, số liệu, lập bản đồ, biểu đồ dịch tễ theo dõi diễn biến tình hình dịch, bệnh truyền
nhiễm, bệnh mới nổi và dự báo nguy cơ dịch, bệnh;
d) Tổ chức, chỉ đạo, giám sát các cơ sở y tế và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện
các biện pháp phòng, chống bệnh, dịch trên địa bàn, tiêm chủng và giám sát phản ứng sau
tiêm chủng;

đ) Thực hiện các hoạt động truyền thông nguy cơ; phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ
đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng,
chống bệnh truyền nhiễm và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cho cộng đồng;
e) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho
các cán bộ về kiểm soát bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng trên địa bàn;
g) Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về phòng, chống bệnh
truyền nhiễm, bệnh mới nổi và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;
h) Xây dựng, thực hiện và quản lý các hoạt động, dự án, đề án: phòng chống bệnh truyền
nhiễm gây dịch, bệnh mới nổi; vắc xin và sinh phẩm trong công tác phòng, chống bệnh,
dịch trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ;
i) Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ: sát khuẩn, tẩy uế, diệt động vật và véc tơ
truyền bệnh;
k) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm trên địa bàn
theo quy định;
l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
4. Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng, giám
sát, phòng, chống bệnh không lây nhiễm;
b) Quản lý, thu thập thông tin, số liệu, phân tích các yếu tố nguy cơ bệnh không lây
nhiễm, tình hình mắc và tử vong do bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh;
c) Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với
các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cơ sở y tế và Trạm y tế xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về dinh dưỡng và phòng, chống bệnh không lây nhiễm
tại cộng đồng;
d) Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền
thông giáo dục sức khỏe và các can thiệp nâng cao sức khỏe cộng đồng phòng chống tác
hại của thuốc lá, phòng chống tác hại do lạm dụng rượu bia, phòng bệnh không lây nhiễm,
bệnh do rối loạn chuyển hóa, bệnh do dinh dưỡng không hợp lý và tăng cường hoạt động
thể lực;
đ) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho
các cán bộ làm công tác dinh dưỡng và phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn;
e) Phối hợp và triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn
tỉnh;

g) Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án, hợp tác quốc tế, dịch
vụ liên quan đến phòng chống các yếu tố nguy cơ, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ
nguyên nhân, rối loạn chuyển hóa và bệnh do dinh dưỡng không hợp lý;
h) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo bệnh không lây nhiễm và hoạt động dinh dưỡng
theo quy định;
i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
5. Khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về sức khỏe môi trường và sức
khỏe trường học;
b) Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn công tác y tế học đường; triển khai thực hiện hoạt động
phòng chống các bệnh, tật học đường; phòng, chống dịch, bệnh, các hoạt động bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe đối với học sinh, sinh viên;
c) Quản lý, tư vấn, kiểm tra và giám sát môi trường đối với các cơ sở y tế, báo cáo hiện
trạng môi trường sức khỏe của tỉnh hàng năm; đo kiểm tra môi trường và giám sát điều
kiện vệ sinh trường học;
d) Giám sát chất lượng vệ sinh và hướng dẫn sử dụng, bảo quản các công trình vệ sinh;
thực hiện kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và xử lý các
nguồn nước ăn uống và sinh hoạt; giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt;
đ) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định hiện hành về y tế đối với môi trường,
chất thải, nước ăn uống, nước sinh hoạt; đánh giá tác động môi trường đến sức khỏe trên
địa bàn tỉnh;
e) Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền
thông giáo dục sức khỏe, tập huấn về phòng chống các yếu tố nguy cơ môi trường tác
động lên sức khỏe cộng đồng và phòng chống bệnh tật học đường;
g) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho
các cán bộ làm công tác y tế trường học, phòng chống các yếu tố nguy cơ môi trường tác
động lên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn;
h) Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế liên quan
đến sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học;
i) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học
theo quy định;
k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

6. Khoa Sức khỏe nghề nghiệp:
a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện các hoạt động về y tế lao động;
phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng
đồng an toàn;
b) Kiểm tra, giám sát, quan trắc môi trường lao động, điều kiện lao động có nguy cơ gây
bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện, môi
trường lao động;
c) Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp và triển khai các hoạt động phòng chống bệnh nghề
nghiệp; theo dõi, giám sát, quản lý sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ phát
hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp, và
tham gia khám giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
d) Thẩm định các hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động theo danh mục
quy định và hướng dẫn xử lý ban đầu khi bị nhiễm độc;
đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức công tác thông tin, truyền thông
giáo dục sức khỏe, tập huấn về phòng chống bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề
nghiệp, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh;
e) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho
các cán bộ làm công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn;
g) Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế liên quan
đến sức khỏe bệnh nghề nghiệp và phòng, chống tai nạn thương tích;
h) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về sức khỏe nghề nghiệp theo quy định;
i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
7. Khoa Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh
sốt rét; bệnh ký sinh trùng; bệnh do côn trùng truyền;
b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hướng dẫn giám sát côn trùng truyền bệnh bao gồm các
véc tơ sốt xuất huyết, sốt rét, véc tơ truyền bệnh qua động vật, các véc tơ khác và các
biện pháp phòng chống;
c) Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền
thông giáo dục sức khỏe về phòng chống các bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng, các
bệnh do côn trùng truyền trên địa bàn;

d) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho
các cán bộ làm công tác phòng chống bệnh sốt rét, bệnh ký sinh trùng, côn trùng trên địa
bàn;
đ) Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế các chương trình, dịch vụ, kỹ
thuật và dự án thuộc lĩnh vực phòng chống bệnh do ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh;
e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
8. Khoa Kiểm dịch y tế
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm dịch y tế, công tác
giám sát và xử lý y tế phòng chống bệnh truyền nhiễm đối với các đối tượng phải kiểm
dịch khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu và ở khu vực cửa khẩu;
b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh đối với các cơ sở
chế biến và cung ứng thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt; an toàn vệ sinh thực phẩm
sử dụng tại các cửa khẩu và sử dụng trên các phương tiện vận tải; vệ sinh môi trường, bến
bãi trong khu vực cửa khẩu;
c) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống véc tơ truyền bệnh phải kiểm dịch,
bệnh truyền nhiễm trên các phương tiện vận tải, bến bãi trong khu vực cửa khẩu theo quy
định;
d) Tổ chức thực hiện giám sát các sự kiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới y tế công cộng
trong khu vực cửa khẩu;
đ) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, điều ước quốc tế, các nghiên cứu khoa học
thuộc lĩnh vực kiểm dịch y tế;
e) Thực hiện thu phí kiểm dịch y tế theo quy định của pháp luật;
g) Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động truyền thông tại khu vực
cửa khẩu về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm;
h) Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ của Khoa;
i) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
9. Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng. Riêng đối với hình thức Phòng Khám đa
khoa chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan và
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

- Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng:
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dịch vụ về y tế dự phòng;
b) Tổ chức khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm, bệnh tật học đường,
bệnh liên quan đến dinh dưỡng, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân cho cá
nhân và cộng đồng;
c) Tư vấn, truyền thông nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng phòng bệnh,
kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng;
d) Tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm y tế theo hình thức dịch vụ;
đ) Khám, quản lý sức khỏe cộng đồng và phục hồi chức năng;
e) Tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, tư vấn và điều trị dự phòng các bệnh truyền
nhiễm, bệnh liên quan đến dinh dưỡng không hợp lý, bệnh liên quan rối loạn chuyển hóa,
bệnh không lây nhiễm khác và các đối tượng nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm (bệnh
bướu cổ, Basedow, đái tháo đường, tăng huyết áp, răng miệng, bệnh nghề nghiệp và các
bệnh không lây nhiễm khác);
g) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
- Hình thức Phòng Khám đa khoa chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện theo quy định
của pháp luật liên quan và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.
10. Khoa Xét nghiệm
a) Xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và tổ
chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;
b) Thực hiện các xét nghiệm đáp ứng yêu cầu các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dự phòng,
phát hiện sớm bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, các rối loạn chuyển
hóa, bệnh liên quan đến dinh dưỡng; các xét nghiệm về an toàn thực phẩm; xét nghiệm
phục vụ giám sát, đo kiểm tra môi trường sức khỏe và các xét nghiệm khác phục vụ công
tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
c) Thực hiện quy trình kỹ thuật xét nghiệm theo quy định; phổ biến kỹ thuật và kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện đối với tuyến huyện và các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự
phòng trên địa bàn tỉnh;
d) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá an toàn sinh học các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn tỉnh;

đ) Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế, đo kiểm tra môi trường và các hoạt động ngoại
kiểm theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật;
e) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và cấp
chứng chỉ cho các cán bộ xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến huyện và Trạm
y tế xã, phường, thị trấn;
g) Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế liên quan
đến công tác xét nghiệm trong lĩnh vực y tế dự phòng;
h) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

