
 

 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Điều dưỡng  

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA 
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của 

Bộ Trưởng Bộ Y tế  về việc ban hành Quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư số 31/2021/TT-BYT, ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế làm việc của Hội 

đồng Điều dưỡng của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Khoa, Phòng và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Lưu: VT, ĐD. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-YTNH ngày 29 tháng 4 năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

  

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm được kiện toàn theo Quyết định số              

.           /QĐ-YTNH ngày 29/4/2022 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung công tác chăm sóc người bệnh tại Trung tâm. 

Điều 2. Hội đồng Điều dưỡng do Giám đốc Trung tâm làm Chủ tịch và Phụ 

trách Trưởng phòng Điều dưỡng làm Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng là Phó 

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, thành viên là Trưởng Phòng Tổ chức-Hành 

chính, đại diện một số Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng các khoa. 

Điều 3. Hội đồng Điều dưỡng có nhiệm vụ sau: 

1. Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về chiến lược, định hướng, kế hoạch 

phát triển hoạt động Điều dưỡng, Hộ sinh, Hộ lý trợ giúp chăm sóc hằng năm, 

định kỳ; 

2. Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện trong việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật 

các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn kỹ thuật, tài liệu chuyên môn cho 

Điều dưỡng, Hộ sinh, Hộ lý trợ giúp chăm sóc phù hợp với sự phát triển chung 

của bệnh viện, của từng chuyên khoa. 

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 

Thực hiện theo Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng 

Điều dưỡng được ban hành theo Quyết định số ......../QĐ-BYT-YTNH ngày 29 

tháng 4 năm 2022. 

III. CHẾ ĐỘ HỘI HỌP 

Điều 4. Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm tổ chức các cuộc họp định kỳ mỗi 

quý một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng nhằm hỗ trợ, giám 

sát và đưa ra các kiến nghị liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh. 

Điều 5. Dấu và số trong các văn bản hoạt động của Hội đồng là sử dụng con 

dấu và số của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 6. Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng có trách nhiệm phổ biến triển khai 

Quy chế này đến các thành viên trong Hội đồng để thực hiện; thường xuyên đôn 

đốc kiểm tra việc thực hiện Quy chế. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng và các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm thực hiện Quy 

chế này. 

Việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế này do tập thể các thành viên 

của Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thảo luận, thống nhất 

quyết định./. 
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