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BỘ Y TẾ 
 

BỘ Y TẾ 
 
 

Số: 37/2011/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011 

 
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 
bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 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 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến 
năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai 
đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 
Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

1. Vị trí: Bệnh viện Y học cổ truyền (bệnh viện Y dược cổ truyền) tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh) 
là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế tỉnh, là tuyến khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y, dược cổ truyền cao nhất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là tỉnh); Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có tư cách pháp nhân, có 
trụ sở làm việc tại địa bàn tỉnh, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc 
Nhà nước theo quy định của pháp luật.  

2. Chức năng: Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức 
năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại; nghiên 
cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về 
chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào 
tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu.  
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Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng 

a) Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú; chăm sóc, phục hồi 
chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại theo 
quy định. Chú trọng sử dụng thuốc nam, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và các 
phương pháp điều trị khác theo đúng quy chế chuyên môn; 

b) Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 
13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.  

2. Nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền 

a) Triển khai nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng 
và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại; 

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá tính an 
toàn và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học về y, dược cổ truyền trong tỉnh;  

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây 
dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn, phát triển y, dược cổ truyền trên 
địa bàn; 

d) Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, bảo tồn, kế thừa, ứng dụng 
theo quy định của pháp luật. 

3. Đào tạo 

a) Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, học viên của 
các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu đến thực hành lâm sàng tại bệnh viện; 

b) Cử công chức, viên chức đủ năng lực tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực 
hành lâm sàng; 

c) Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ y tế về lĩnh vực y, dược cổ truyền theo 
quy định; 

d) Cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng và thực hành lâm sàng cho các đối tượng 
đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thực hành tại bệnh viện theo quy định. 

4. Chỉ đạo tuyến 

a) Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao; 

b) Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến về y, dược cổ 
truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho các cơ sở y tế trên địa bàn 
tỉnh; tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật về y, dược 
cổ truyền đối với các cơ sở y tế trong tỉnh; 

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam 
trong các cơ sở y tế và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y, 
dược cổ truyền.  
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5. Phòng, chống dịch bệnh 

 a) Chủ động hướng dẫn người bệnh và người dân phòng bệnh bằng các 
phương pháp y học cổ truyền; 

 b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn theo quy định.  

6. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe 

a) Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về 
công tác y, dược cổ truyền; 

b) Tuyên truyền ứng dụng các biện pháp y, dược cổ truyền hợp lý, an toàn, 
hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 

c) Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi trồng, thu hái, bảo tồn và sử dụng có 
hiệu quả cây con làm thuốc.  

7. Công tác dược và vật tư y tế:  

a) Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo về công 
tác bảo tồn, phát triển dược liệu; 

b) Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế 
cho công tác khám, chữa bệnh nội, ngoại trú; 

c) Tổ chức bào chế, sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đáp ứng nhu cầu 
của người bệnh và nhân dân trên địa bàn; 

đ) Hướng dẫn sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và các vị 
thuốc Y học cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả; 

e) Bố trí trang thiết bị theo danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy 
định của Bộ Y tế.  

8. Quản lý bệnh viện 

a) Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; 

b) Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân trong lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định;  

c) Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất của bệnh viện theo quy định. 

9. Hợp tác quốc tế 

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về y, 
dược cổ truyền; 

b) Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền 
với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao. 

Điều 3. Tổ chức bộ máy  

1. Lãnh đạo 



CÔNG BÁO/Số 583 + 584/Ngày 12-11-2011 109

a) Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có Giám đốc và các Phó giám đốc; Giám 
đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt 
động của bệnh viện; Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách từng lĩnh 
vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh 
vực được phân công; 

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Giám đốc, các Phó Giám 
đốc thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

2. Các Phòng chức năng 

a) Phòng Tổ chức cán bộ 

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin 

c) Phòng Hành chính Quản trị  

d) Phòng Vật tư thiết bị y tế  

đ) Phòng Tài chính - Kế toán 

e) Phòng đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến 

g) Phòng Điều dưỡng 

3. Các khoa chuyên môn 

a) Khoa Khám bệnh đa khoa 

b) Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 

c) Khoa Nội tổng hợp 

d) Khoa Nhi  

đ) Khoa Ngũ quan 

e) Khoa Ngoại tổng hợp 

g) Khoa Phụ 

h) Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh  

i) Khoa Phục hồi chức năng 

k) Khoa Xét nghiệm 

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

m) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

o) Khoa Dược  

p) Khoa Dinh dưỡng 

Giám đốc bệnh viện xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, 
khoa trên cơ sở quy định của Bộ Y tế trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Việc giải thể, sáp nhập, tổ chức lại và thành lập mới các khoa, phòng trong 
bệnh viện được thực hiện theo quy định nếu có nhu cầu và được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.  



110 CÔNG BÁO/Số 583 + 584/Ngày 12-11-2011

 

Điều 4. Biên chế  

Biên chế của Bệnh viện Y học cổ truyền là biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định theo định mức biên chế quy định tại Thông tư liên 
tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế, Nội vụ hướng 
dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;  

Điều 5. Nguồn Tài chính  

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp gồm: 

a) Kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm hoạt động thường xuyên thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao, 
trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm phê duyệt.. 

b) Kinh phí Nhà nước giao không thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ 
(nếu có), gồm: 

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức; 

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; 

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; 

- Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước 
quy định. 

c) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang, thiết bị, sửa chữa tài 
sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo quy định 

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, gồm: 

a) Phần được để lại từ số thu phí, lệ phí cho đơn vị sử dụng theo quy định của 
Nhà nước; 

b) Thu từ hoạt động dịch vụ; 

c) Thu hợp pháp khác (nếu có). 

3. Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật (nếu có). 

4. Các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Mối quan hệ công tác  

1. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của 
Giám đốc Sở Y tế; 

2. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ 
của Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến Trung ương về y, dược cổ truyền; 

3. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo về chuyên môn kỹ 
thuật về y, dược cổ truyền đối với các cơ sở y, dược cổ truyền trên địa bàn;  

4. Phối hợp với các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu tham gia 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về y, dược cổ truyền.  
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5. Phối hợp với hội Đông Y, Hội Châm cứu, Hội dược liệu và các Tổ chức 
Chính trị - Xã hội khác có liên quan trên địa bàn thực hiện chức năng nhiệm vụ 
được giao. 

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc 
sửa đổi bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó. 

2. Các Bộ, Ngành tham khảo hướng dẫn tại Thông tư này để quy định chức 
năng, nhiệm vụ đối với bệnh viện Y học cổ truyền của Bộ, Ngành mình. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2011. Quyết định số 
1529/1999/QĐ-BYT ngày 25/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 
“Quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện Y học cổ truyền 
thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” hết hiệu lực kể từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực. 

2. Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này; 

b) Căn cứ vào đặc điểm, nhu cầu và điều kiện cụ thể để sắp xếp tổ chức bộ 
máy của bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định cụ thể chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có 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./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Kim Tiến 
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