
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 07 tháng 02 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn  

và các mối quan hệ công tác của Phòng Điều dưỡng 

 

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 Hội đồng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về nhiệm vụ, 

quyền hạn và mối quan hệ công tác của phòng Điều dưỡng. 

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

cho Quyết định 202/QĐ-YTNH ngày 27/06/2016 của Giám đốc Trung tâm Y tế 

Thị xã Ninh Hòa. 

Điều 3. Các Khoa, Phòng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Lãnh đạo TTYT (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 ĐỊNH 

Về chức về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

 và các mối quan hệ công tác của Phòng Điều dưỡng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-YTNH ngày 07 tháng 02 năm 2023 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

  

I. NHIỆM VỤ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy 

định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt 

động điều dưỡng: 

- Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy 

định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều 

dưỡng của bệnh viện. 

- Xây dựng các mô hình chăm sóc phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ 

chức của bệnh viện. 

2. Quản lý điều hành chuyên môn: 

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều 

dưỡng quy định tại Thông tư này; 

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều 

dưỡng theo quy định. 

3. Quản lý nhân sự: 

- Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề 

xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp 

chăm sóc của bệnh viện. 

- Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều 

dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định hiện hành phù hợp với 

phạm vi hoạt động của bệnh viện. 

- Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng 

lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng. 

- Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng 

khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa. 

- Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định. 
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4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học: 

- Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý 

và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; 

- Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; 

- Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt 

động điều dưỡng cho tuyến dưới; 

- Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng 

hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định; 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo 

liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo; 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng 

chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng 

chăm sóc người bệnh; 

- Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa 

chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử 

dụng, bảo quản theo quy định; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công. 

II. QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

- Thực hiện các nhiệm vụ chung của trưởng phòng; 

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của phòng điều dưỡng 

và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định; 

- Kiểm tra và yêu cầu các khoa, phòng, nhân viên y tế, học viên, người 

bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm thực hiện đúng quy định về các hoạt 

động điều dưỡng trong bệnh viện; 

- Tổ chức và chủ trì các cuộc họp điều dưỡng trưởng định kỳ và đột xuất. 

- Phối hợp các khoa, phòng liên quan trình giám đốc điều động tạm thời 

điều dưỡng, hộ lý trợ giúp chăm sóc khi cần theo quy định của bệnh viện để kịp 

thời chăm sóc và phục vụ người bệnh; 

- Tham gia hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, các hội đồng khác theo quy 

định và sự phân công của giám đốc bệnh viện; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc bệnh viện. 

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG  

1. Với các phòng chức năng: 

- Phòng Tổ chức hành chính: Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong 

việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh 
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viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công; Phối hợp với phòng Tổ  chức hành chính 

trình Giám đốc bệnh viện điều động tạm thời điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ 

thuật viên và hộ lý khi cần theo quy định của bệnh viện để kịp thời chăm sóc và 

phục vụ người bệnh; 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp: Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp để xây 

dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ 

sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn 

thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ 

sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công; Phối hợp trong công tác nghiên cứu 

khoa học và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh; 

- Phòng Tài chính kế toán: Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán trong 

việc dự toán kinh phí trong công tác đào tạo, huấn luyện điều dưỡng viên, hộ sinh 

viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Phối hợp để định mức dự trù mua sắm dụng 

cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. 

2. Các khoa hậu cần: 

-  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; 

- Khoa Dược: Phối hợp với Khoa Dược trong công tác đào tạo dược lâm 

sàng cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên. Giám sát việc chăm sóc 

thuốc an toàn cho người bệnh; Phối hợp để định mức dự trù mua sắm dụng cụ, 

vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. 

3. Các khoa lâm sàng và cận lâm sàng: 

- Phối hợp với các lâm sàng và cận lâm sàng để tổ chức thực hiện tốt công 

tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định; 

- Phối hợp với các khoa lâm sàng và cận lâm sàng để xây dựng các quy 

định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm 

của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc 

bệnh viện phê duyệt; 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, 

hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn./. 
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