
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       tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Quản lý chất lượng 

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 03/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ 

sở sáp nhập Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;  

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-YTNH ngày 16/2/2023 của Trung tâm Y 

tế thị xã Ninh Hòa về việc kiện toàn Tổ Quản lý chất lượng Trung tâm Y tế thị 

xã Ninh Hòa; 

Theo đề nghị của Hội đồng Quản lý chất lượng, Trung tâm Y tế thị xã 

Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Quản lý chất 

lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

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

Điều 3. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. Quyết định này thay cho Quyết định số 204/QĐ-YTNH ngày 14/4/2020./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (VBĐT); 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

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 nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Quản lý chất lượng 

(Đính kèm Quyết định số      /QĐ-YTNH ngày        2023 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 
 

I. NHIỆM VỤ CỦA TỔ QLCL 

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng 

QLCL về công tác QLCL của Trung tâm: 

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động QLCL của Trung tâm. 

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ 

trợ việc triển khai các hoạt động về QLCL, cải tiến chất lượng tại các khoa, 

phòng. 

- Làm đầu mối tổng hợp, phân tích, báo cáo, quản lý sự cố y khoa và đề 

xuất giải pháp khắc phục. 

- Xây dựng mục tiêu chất lượng và bộ chỉ số chất lượng trung tâm với kết 

quả đầu ra cụ thể có thể lượng giá được. 

- Xây dựng bảng kiểm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện kế hoạch cải tiến 

chất lượng hàng năm của Trung tâm và tổ chức đánh giá. 

- Hướng dẫn các thành viên của mạng lưới xây dựng kế hoạch cải tiến 

chất lượng phù hợp với từng khoa, phòng. Mỗi khoa, phòng đưa ra ít nhất một 

mục tiêu và một kết quả đầu ra cụ thể phù hợp với kế hoạch cải tiến chất lượng 

chung của Trung tâm. 

- Đánh giá và công bố định kỳ kết quả thực hiện các mục tiêu và kết quả 

đầu ra cụ thể của từng khoa, phòng. 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ TRƯỞNG QLCL 

1. Nhiệm vụ 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Tổ QLCL và chịu trách 

nhiệm các hoạt động của Tổ. 

- Tổng kết, báo cáo hoạt động của Tổ QLCL, kết quả công tác cải tiến 

chất lượng Trung tâm và an toàn người bệnh. 

- Hỗ trợ các thành viên Mạng lưới QLCL thực hiện các hoạt động cải tiến 

chất lượng tại khoa/phòng. 

- Tham gia đánh giá chất lượng Trung tâm. 

- Đảm nhận theo dõi, đánh giá các tiêu chí phần D. 

- Làm thư ký của Hội đồng QLCL Trung tâm. 
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2. Quyền hạn 

- Kiểm tra và yêu cầu các khoa, phòng, cá nhân thực hiện đúng kế hoạch 

cải tiến chất lượng của Trung tâm. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện áp dụng 5S trong cải tiến chất lượng 

tại các khoa, phòng. 

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ 

1. Nhiệm vụ chung 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo bảng mô tả công việc cá nhân và các công 

việc khác theo sự phân công của tổ trưởng QLCL Trung tâm. 

- Hỗ trợ các thành viên Mạng lưới QLCL thực hiện các hoạt động cải tiến 

chất lượng tại khoa/phòng. 

- Tham gia đánh giá chất lượng Trung tâm. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên 

a. ĐD Phạm Thị Ngọc Diểm-Thành viên 

- Hỗ trợ tổ trưởng thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của trung tâm. 

- Tham gia xây dựng tiêu chí và đánh giá chất lượng trung tâm. 

- Đảm nhận theo dõi, đánh giá các tiêu chí phần C6, C8. 

b. BS Nguyễn Phùng Thanh My-Thành viên 

- Hỗ trợ tổ trưởng thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của trung tâm. 

- Tham gia xây dựng tiêu chí và đánh giá chất lượng trung tâm. 

- Đảm nhận theo dõi, đánh giá các tiêu chí phần C5, C7, C10 và E. 

c. DS Đỗ Hữu Thành-Thành viên 

- Hỗ trợ tổ trưởng thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của trung tâm. 

- Tham gia xây dựng tiêu chí và đánh giá chất lượng trung tâm. 

- Đảm nhận theo dõi, đánh giá các tiêu chí: C9. 

d CNĐD Lê Thị Mỹ Hiền-Thành viên 

- Hỗ trợ tổ trưởng thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của trung tâm. 

- Tham gia xây dựng tiêu chí và đánh giá chất lượng trung tâm. 

- Đảm nhận theo dõi, đánh giá các tiêu chí: C1, C2, C3, C4. 

đ. ĐD Huỳnh Trần Quỳnh Nga-Thành viên 

- Hỗ trợ tổ trưởng thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của trung tâm. 

- Tham gia xây dựng tiêu chí và đánh giá chất lượng trung tâm. 

- Đảm nhận theo dõi, đánh giá các tiêu chí: A và B. 

Trên đây là quy định phân công nhiệm vụ của các thành viên tổ QLCL 

Trung tâm./. 
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