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SÔÛ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG 

BV YHCT PHAÏM NGOÏC THAÏCH 

---------------------- 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT  NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

                            ----------------------------- 

 

 QUY CHEÁ LAØM VIEÄC  

 (Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá:    /QÑ – YHCT, ngaøy     thaùng 01 naêm 2012) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Mục đích yêu cầu 

     Việc  xây dựng Quy chế Bệnh viện nhằm tổng hợp khái quát, cụ thể hóa các 

quy định cơ bản của cơ quan có thẩm quyền để thảo luận rộng rãi và áp dụng 

chung trong Bệnh viện, giúp cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện được 

thống nhất; bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện, 

hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ CBVC chuyên nghiệp, hiện đại có phong 

cách ứng xử chuẩn mực, phẩm chất đạo đức tốt hoàn thành xuấtt sắc nhiệm vụ 

được giao. 

Điều 2: Nguyên tắc xây dựng Quy chế làm việc 

     Phải phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích yêu cầu cải cách 

hành chính đồng thời phù hợp với đặc thù riêng của Bệnh viện. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện: 

 Beänh vieän YHCT PNT laø tuyeán khaùm chöõa beänh baèng y, dược cổ truyền 

cao nhaát taïi ñòa phöông, thöïc hieän 10 chöùc naêng nhieäm vuï, cuï theå: 

- Khaùm, chöõa beänh, phục hồi chức năng 

- Nghieân cöùu khoa hoïc, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền 

- Ñaøo taïo caùn boä. 

- Chæ ñaïo tuyeán. 

- Phoøng, choáng dòch bệnh. 

- Tham gia coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc söùc khoûe coäng ñoàng. 

-  Công tác dược và vật tư y tế. 

- Quaûn lyù bệnh viện. 
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- Hôïp taùc quoác teá. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao. 

Điều 4: Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Bệnh viện và CBVC 

1.Traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa taäp theå CBVC: 

      Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế này liên quan đến 

nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. 

Baøn bieän phaùp vaø toå chöùc thöïc hieän caùc keá hoaïch coâng taùc vaø thu chi 

quyõ phuùc lôïi, hoạt động xã hội hóa y tế cuûa Beänh vieän theo quy cheá daân chuû. 

         2. Traùch nhieäm cuûa Giaùm ñoác Beänh vieän: 

- Giaùm ñoác laø ngöôøi ñöùng ñaàu quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cuûa Beänh vieän 

theo chöùc traùch do Boä Y teá quy ñònh, coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch coâng taùc 

toaøn dieän vaø toå chöùc trieån khai ñeán töøng khoa, phoøng ñeå thöïc hieän. 

- Coù quyeàn khen thöôûng, kyû luaät, ñieàu ñoäng, bổ nhiệm, miễn nhiệm vaø 

ñeà nghò boå nhieäm, mieãn nhieäm CCVC thuoäc quyeàn theo ñeà nghò cuûa Hoäi 

ñoàng khen thöôûng – kyû luaät vaø caùc phoøng tham möu. 

Điều 5: Tinh thaàn, thaùi ñoä, taùc phong laøm vieäc: 

CBVC trong khi thi haønh nhieäm vuï phaûi thöïc hieän: trang phuïc chænh tề, 

ñuùng quy ñònh, đeo bảng tên, laøm vieäc nhanh nheïn, ñuùng giôø, ñuùng vieäc, ñuùng 

nôi ñöôïc phaân coâng. Trong moïi moái quan heä phaûi ñoaøn keát, lòch söï, toân troïng 

laãn nhau; Trong giao tiếp, öùng xöû phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác. 

1. Ñoái vôùi beänh nhaân vaø gia ñình ngöôøi beänh: 

- Moïi CBVC khi tieáp xuùc vôùi beänh nhaân phaûi nieàm nôû, hoøa nhaõ. Khoâng 

coù thaùi ñoä thieáu lòch söï, thieáu toân troïng, haùch dòch, cöûa quyeàn, saùch nhieãu, ban 

ôn. 

- Chaáp haønh toát 12 ñieàu Y ñöùc,  Quy tắc ứng xử vaø Quy ñònh về chế độ 

giao tiếp của Bộ Y tế . 

2. Ñoái vôùi caáp treân: 

Phuïc tuøng vaø chaáp haønh söï phaân coâng cuûa caáp treân. Thöïc hieän ñi baùo 

vieäc, veà baùo caùo keát quaû coâng vieäc ñöôïc giao. 

3. Ñoái vôùi ngang caáp vaø ñoàng nghieäp: 

Coù tinh thaàn giuùp ñôõ, phoái hôïp, hoã trôï nhau trong coâng taùc. 
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4. Ñoái vôùi caáp döôùi: 

Quaûn lyù chaët cheõ, giuùp ñôõ, höôùng daãn moïi coâng vieäc, khoâng coù thaùi ñoä 

coi thöôøng. 

5. Ñoái vôùi caùc khoa, phoøng vaø caùc toå chöùc: 

- Phaûi thöïc hieän ñuùng chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao, giuùp ñôõ nhau 

hoaøn thaønh nhieäm vuï, khoâng ñöôïc gaây khoù khaên laøm trì treä coâng vieäc. 

- Moãi khoa, phoøng ñeàu phaûi coù lòch laøm vieäc, baûng phaân coâng coâng vieäc 

cho töøng ngöôøi. 

- Moãi khoa, phoøng  khi thöïc hieän coâng vieäc coù lieân quan ñeán khoa, 

phoøng khaùc phaûi coù söï baøn baïc thoáng nhaát ñeå thöïc hieän coâng vieäc theo ñuùng 

trình töï ñaõ quy ñònh. Các loại công việc có tính chất phối hợp nhiều Phòng, Giám 

đốc, Phó Giám đốc giao cho một Phòng chủ trì thực hiện. Các Phòng còn lại có 

trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của Trưởng Phòng chủ trì công việc. 

- Các Trưởng Phòng phải chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, thể thức 

văn bản trình Ban Giám Đốc ký ban hành. 

Điều 6: Thöïc hieän coâng taùc chuyeân moân: 

- Moãi CBVC phaûi laøm ñuùng chuyeân moân, chöùc traùch, nhieäm vuï cuûa mình 

vaø thöïc hieän quy cheá cuûa Khoa, Phoøng, Bệnh viện ñaõ ñöôïc thoáng nhaát vaø quy 

cheá chuyeân moân do Boä Y teá quy ñònh. 

- Khám bệnh, kê đơn phải thận trọng, tỷ mỷ, giải thích hướng dẫn cụ thể mọi 

vấn đề cho bệnh nhân. Không bộ phận, cá nhân nhân nào để người bệnh phải chờ 

đợi quá 10 phút mà không có người phục vụ. 

- Khoâng ñöôïc keâ ñôn thuoác ñoâng döôïc maø khoâng xem maïch cho beänh 

nhaân. Chæ ñöôïc keâ ñôn taân döôïc tyû leä  15% toång giaù trò tieàn thuoác (tröø khaùm 

nha, khoa Ngoaïi, khoa Phuï vaø beänh nhaân caáp cöùu). Beänh nhaân vaøo naèm vieän 

phaûi ñöôïc khaùm, chaån ñoaùn vaø caáp phaùt thuoác ngay trong ngaøy. Caùc beänh nhaân 

caàn phaûi chaâm cöùu thì baùc só phaûi tieán haønh chaâm cöùu ngay trong ngaøy. 

- Người bệnh vào khoa nhập viện phải được Điều dưỡng đón tiếp ngay, 

hướng dẫn, giải thích tỷ mỷ mọi vấn đề, thực hện công việc chăm sóc và mời bác 

sĩ khám bệnh. Đặc biệt phải giải thích kỹ nếu bệnh nhân tham gia làm dịch vụ. 

- Khoa Döôïc phaûi ñaûm baûo ñuû vò, ñuû löôïng, khoâng ñeå thieáu thuoác, thöïc 

hieän ñuùng quy cheá döôïc chính trong coâng taùc phuïc vuï beänh nhaân. 

Điều 7:  Cheá ñoä laøm vieäc cuûa CBVC. 
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- Moïi CBVC phaûi thöïc hieän ñuùng quy ñònh tuaàn laøm vieäc 40 giôø: 

+ Moãi tuaàn 05 ngaøy: 

+ Moãi ngaøy 08 giôø: Saùng : töø 7h00 – 11h30’. 

Chieàu: töø 13h00 – 16h30’. 

- Laøm vieäc phaûi coù keá hoaïch. 

- Trong giôø laøm vieäc: 

+ Khoâng ñöôïc laøm vieäc rieâng, phaûi laøm vieäc ñuùng vò trí. 

                      + Khi coùvieäc ra ngoaøi cô quan phaûi xin pheùp ngöôøi coù thaåm 

quyeàn. 

+ Khoâng ñöôïc aên uoáng trong khoa, phoøng trong giôø laøm vieäc 

+ Khoâng ñöôïc ñaùnh baøi, uoáng bia, röôïu trong giôø laøm vieäc. 

- Caùc tröôøng hôïp xin nghæ phaûi theo ñuùng quy ñònh cuûa Luaät lao ñoäng vaø 

phaûi ñöôïc pheùp cuûa Giaùm ñoác Beänh vieän; khoâng ñöôïc nghæ pheùp Teát aâm lòch 

02 naêm lieân tuïc (tröø tröôøng hôïp ñaëc bieät). Khoâng doàn pheùp 03 naêm. 

- Khoâng vi phaïm quy cheá chuyeân moân. 

- Khoâng ñöôïc loâi keùo beänh nhaân veà nhaø ñeå ñieàu trò tö. 

- Khoâng sai soùt caùc thuû tuïc haønh chính. 

- Không được hút thuốc trong khuôn viên Bệnh viện. 

- Phòng làm việc phải sạch sẽ, tươm tất; sổ sách giấy tờ, y dụng cụ phải sắp 

xếp gọn gàng ngăn nắp, khoa học, hợp lý. 

- Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun nấu trong phòng làm việc 

- Ngoaøi nhöõng coâng vieäc chuyeân moân haøng ngaøy, khi coù vieäc ñoät xuaát do 

Ban Giaùm ñoác (hay uûy quyeàn cho tröôûng phoøng TC-HC, KH-TH) thì caùc khoa, 

phoøng, CBVC ñöôïc giao phaûi thi haønh ngay. Caùc tröôûng khoa, phoøng phaûi coù 

traùch nhieäm ñoân ñoác thöïc hieän. 

-Trong khi thi hành nhiệm vụ cán bộ viên chức phải phục tùng sự điều hành 

và quản lý trực tiếp của lãnh đạo Khoa, Phòng theo thẩm quyền quy định. Cán bộ 

viên chức có quyền trình bày ý kiến, đề xuất giải quyết những vấn đề thuộc phạm 

vi trách nhiệm của mình, có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên nếu ý 

kiến đó khác với chỉ đạo của lãnh đạo Khoa, Phòng.  
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Cán bộ viên chức phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa 

khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh xây 

dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. 

* Cheá ñoä hoäi hoïp: 

Caùc cuoäc hoïp, sinh hoaït cuûa cô quan, cuûa caùc toå chöùc, moïi CBVC vaø 

thaønh vieân phaûi thöïc hieän ñuùng giôø thoâng baùo, coù soå saùch ghi cheùp, coù traùch 

nhieäm ñoùng goùp yù kieán xaây döïng cô quan, khoâng noùi chuyeän vaø laøm vieäc 

rieâng. 

Moïi CBVC vaø caùc thaønh vieân phaûi coù traùch nhieäm xaây döïng cô quan vaø 

caùc toå chöùc cuûa mình theo khaû naêng vaø loøng nhieät tình nhö: phong traøo vaên 

hoùa, vaên ngheä, theå duïc theå thao, xanh-saïch-ñeïp cô quan, v.v… 

* Thôøi gian hoïp: 

- Khoa, phoøng giao ban haøng tuaàn: 7h00 – 7h15’. 

- Giao ban Beänh vieän haøng ngaøy: 7h 5’ – tröôùc 8h00. 

- Hoïp toaøn Beänh vieän vaøo ngaøy 10 haøng thaùng. 

- Caùc toå chöùc hoïp theo quy cheá rieâng (vaøo 15h00 cuûa ngaøy hoïp). 

Điều 8: Coâng taùc haønh chính vaên thö – baûo veä cô quan: 

- Thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà nguyeân taéc baûo maät. 

- Nhöõng ngöôøi khoâng coù nhieäm vuï thì khoâng ñöôïc töï tieän vaøo phoøng vaên 

thö, khoâng ñöôïc xem coâng vaên, giaáy tôø. 

- Khoâng ñöôïc töï yù cung caáp taøi lieäu, soá lieäu cho ngöôøi ngoaøi cô quan khi 

chöa coù söï ñoàng yù cuûa laõnh ñaïo. 

- Moïi CCVC phaûi coù traùch nhieäm baûo veä taøi saûn cuûa cô quan, cuûa nhaø 

nöôùc do cô quan quaûn lyù. 

Điều 9: Coâng taùc taøi chính keá toaùn: 

 - Thöïc hieän ñuùng Luaät Keá toaùn và các văn bản hướng dẫn hiện hành về 

chế độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Thöïc hieän toát vieäc tham möu, giuùp Giaùm ñoác quaûn lyù taøi chính chaët 

cheõ, traùnh thaát thoaùt tieàn baïc, taøi saûn cuûa nhaø nöôùc, cuûa ñôn vò. 

 - Thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà vieäc coâng khai taøi chính theo quy cheá daân 

chuû trong hoaït ñoäng cuûa cô quan. 

Điều 10: Coâng taùc phòng choáng tham nhuõng: 
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- CCVC khoâng ñöôïc haïch saùch quaáy nhieãu, ñoøi hoái loä, quaø bieáu cuûa caù 

nhaân, cô quan maø mình quan heä coâng taùc vaø cuûa ngöôøi beänh. 

- CCVC khoâng ñöôïc tham oâ tieàn baïc, taøi saûn cuûa coâng. 

- Naâng cao tinh thaàn traùch nhieäm, phaùt hieän vaø ñaáu tranh vôùi nhöõng 

tröôøng hôïp thieáu ñaïo ñöùc, cöûa quyeàn, tham oâ, xaâm phaïm taøi saûn nhaø nöôùc. 

- Đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm phải nghiêm túc thực 

hiện 

Điều 11:  Thöïc hieän quy cheá daân chuû trong beänh vieän: 

- Toaøn theå CBVC coù quyeàn vaø traùch nhieäm thöïc hieän toát quy cheá daân chuû 

trong cô quan. 

- Moãi CBVC coù quyeàn ñeà ñaït yù kieán cuûa mình cho ngöôøi phuï traùch bieát 

ñeå giaûi quyeát, neáu khoâng giaûi quyeát ñöôïc thì baùo caùo vôùi laõnh ñaïo ñeå giaûi 

quyeát. 

- Caùc hoäi ñoàng, caùc ban trong cô quan ñöôïc baàu, chæ ñònh vaø hoaït ñoäng 

ñuùng quy ñònh. 

CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Quy chế làm việc của Bệnh viện có hiệu lực thực hiện thống nhất 

trong toàn Bệnh viện. Các trưởng Khoa, Phòng có trách nhiệm tổ chức phổ biến 

quán triệt thông suốt trong nội bộ để cán bộ viên chức tự giác chấp hành. 

Điều 13. Cán bộ viên chức vi phạm quy chế cơ quan tùy theo mức độ và sự 

việc cụ thể mà áp dụng các hình thức kỷ luật thích đáng đúng theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 14. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định ban hành quy 

chế làm việc của Bệnh viện. 

Giám đốc Bệnh viện có quyền bổ sung, thay đổi hoặc đình chỉ thực hiện 

một hoặc một số điều khoản quy định trong quy chế này khi cần thiết. 

     GIAÙM ÑOÁC 

                                                                                                          (Đã ký ) 

 

 

   Ñaëng Ñình Hoøa 
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