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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: OA /2015/QĐ-UBND

Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 0G tháng 01 năm 2015

^
QUYẾT ĐỊNH
_
Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm,
xử lý kỷ luật đối với các viên chức lãnh đạo, quản ỉý là giảng viên
của Trường Đại học chuyên ngành y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó
Trưởng khoa cậa các bệnh viện trên địa bàn Thành phố
•
—
"
r

ỦY BẠN NHÂN BAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
.
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngàỵ 19 tháng 02 năm 2003
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
-luân chuyến, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của
Bộ Y tế hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sớ đào tạo cán bộ y tế với các
bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc
sức khỏe nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của
Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;
Căn cứ Quyết định số 4884/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của
ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án thí điểm mô hình Viện Trường Y té của Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 7084/SYT-TCCB ngày 12 tháng
11 năm 2014 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1152/TTr-SNV ngày 10
tháng 12 nãm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều í. Ban hành kèm Quyết định này Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ
chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của
Trường Đại học chuyên ngành y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa
của các bệnh viện trên địa bàn Thằnh phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội
vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Uy ban
nhân dân các quận - huyện, Hiệu trưởng các Trường Đại học chuyên ngành
y dược trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàyỂ/.

Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra Văn bản-BỘ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân TP;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐNĐ.TP;
- Sở Nội vụ (02b);
- VPUB: Các PVP;
- Các Phồng cv, TTCB;
- Lưu:VT, (VX/P) An. í&l
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^
QUY CHẾ _
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật
đối vói các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của
Trường Đại học chuyên ngành y dược giữ chức vụ Trưửng,
Phó Trưỏng khoa của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố

{Ban hành kèm theo Quyết định số 04. /2015/QĐ-UBND ^
ngày OG tháng 01 năm 2015 của ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm,
xử lý kỷ luật đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường
Đại học chuyên ngành y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các
bệnh viện trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là cán bộ giảng viên).
Điều 2. Nguyên tắc trong việc bỗ nhiệm, bổ nhiệm ỉại, từ chức, miễn
nhiệm đối với cán bộ giảng viên
1. Các Cấp ủy Đảng của các Bệnh viện trực tiếp lãnh đạo công tác bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ giảng viên giữ chức vụ
Trưởng/Phó Trưởng khoa của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố.
2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn
nhiệm đối với cán bộ giảng viên phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ gắn với
mô hình đào tạo kết hợp Viện - Trường, điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức
lãnh đạo, quản lý do ngành y tế Thành phổ quy định.
3. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ viên chức, nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.
4. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm thì cũng có thẩm quyền
quyết định bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận đơn từ chức của cán bộ giảng
viên giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các bệnh viện trên địa bàn
Thành phố.

Điều 3. Thòi hạn giữ chức vụ
1. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là
05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Đối với cán bộ
giảng viên còn dưới 02 năm công tác trước khi đên tuôi nghi hưu, do câp có
thâm quyên xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đên
thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
2. Cán bộ giảng viên khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải tiến hành
quy trình bổ nhiệm lại.
3. Đối với cán bộ giảng viên khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ
mới, có phụ cấp chức vụ tương đương với chức vụ cũ thì thời điếm bô nhiệm lại
được tính từ ngày quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới có hiệu lực.
4. Đối với trường hợp thay đổi chức danh lãnh đạo, quản lý do thay đổi
tên gọi tô chức thì thời điêm bô nhiệm lại được tính từ ngày có hiệu lực quyêt
định bố nhiệm chức vụ cũ.
Điều 4ề Điều kiện xem xét bỗ nhiệm, bỗ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm
1. về bổ nhiệm:
a) Là chủ nhiệm các khoa, bộ môn chuyên môn hoặc cán bộ giảng dạy
có uy tín và kinh nghiệm của các Trường Đại học chuyên ngành dược được ký
hợp đồng làm việc với bệnh viện:
b) Đã được cấp chứng chỉ hành nghề y, dược;
c) Đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của
ngành y tế Thành phố;
d) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ
ràng; có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định;
đ) Tuôi bo nhiệm
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- Cán bộ giảng viên bổ nhiệm lần đàu nói chung đủ thời gian để giữ chức
vụ được bổ nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ;
- Trường hợp cán bộ giảng viên đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau
một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý thì điều kiện về tuổi bổ nhiệm được thực hiện như quy định khi bố nhiệm
lần đầu;
e) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;
g) Không đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách
trở lên;
h) Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh tương
đương với chức danh bổ nhiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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2. về bổ nhiệm lại:
a) Chậm nhất là 90 ngày trước ngày hết hạn bổ nhiệm, đơn vị phải tiến
hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét
quyêt định bô nhiệm lại hoặc không bô nhiệm lại.
b) Điều kiện bổ nhiệm lại
- Được cấp có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trong thời
gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;
- Đạt tiêu chuấn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của
ngành y tế Thành phố tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu
công tác trong thời gian tiếp theo, hợp đồng làm việc với bệnh viện còn hiệu iực;
- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;
- Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
3. về từ chức:
a) Cán bộ giảng viên có nguyện vọng xin từ chức phải làm đơn xin từ
chức, nêu rõ lý do từ chức;
b) Trong thời hạn 1 tháng, kể từ khi nhận được đơn từ chức, cơ quan
quản lý trực tiếp viên chức lãnh đạo phải xem xét quyết định hoặc báo cáo cấp
có thẳm quyền quyết định;
c) Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng quyết định thì được từ
chức và bố trí công việc khác phù hợp với năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.
Khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì vẫn phải thực hiện chức trách,
nhiệm vụ đang đảm nhận.
4. về miễn nhiệm:
a) Cán bộ giáng viên được cấp có thẩm quyền miễn nhiệm và bố trí công
tác khác, không nhất thiết phải chờ đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo
quy định;
b) Cán bộ giảng viên được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm
chức vụ mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ đang giữ. Trừ trường hợp có
quyết định giao kiêm nhiệm của cấp có thẩm quyền.
Điều 5. Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế có thẩm quyền
ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ
chức vụ các cán bộ giảng viên giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa sau khi có
văn bản thỏa thuận của các Trường Đại học chuyên ngành y dược và văn bản
chấp thuận của Sở Y tế Thành phố.
Điều 6. về hợp đồng làm việc
1. Để bổ nhiệm cán bộ giảng viên, Bệnh viện phải ký hợp đồng làm việc
theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012
của Chính phủ về tuyển dựng, sử dụng và quản lý viên chức. Thời gian của
hợp đồng làm việc tối thiểu phải bằng thời gian giữ chức vụ.
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2. Trong hợp đồng làm việc phải quy định rõ cam kết về thời gian thực
hiện công tác giảng viên, thời gian thực hiện công tác chuyên môn, thời gian
thực hiện công tác quản lý.
3. Cán bộ giảng viên được hưởng một khoản thù lao được quy định trong
hợp đồng và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
Điều 7. về trách nhiệm xử lý kỷ luật
1. Cán bộ giảng viên được giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các
bệnh viện trên địa bàn Thành phố khi vi phạm kỷ luật tại Bệnh viện, Bệnh viện
phải tổ chức họp kiểm điểm, nếu xét thấy phải xử lý kỷ luật, Bệnh viện báo cáo
kết quả về Trường Đại học chuyên ngành y dược đang quản lý viên chức, trong
đó có kiến nghị hình thức kỷ luật. Trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật theo quy
định thuộc về Trường Đại học chuyên ngành y dược đang quản lý viên chức.
Bệnh viện cử đại diện tham dự họp Hội đồng kỷ luật của Trường.
2ằ Cán bộ giảng viên được giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các
bệnh viện trên địa bàn Thành phố khi vi phạm kỷ luật tại Trường Đại học
chuyên ngành y dược, các Trường Đại học chuyên ngành y dược có trách nhiệm
xem xét xử lý kỷ luật và thông báo kết quả xử lý đến Bệnh viện nơi cán bộ giảng
viên đang giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa.
3. Cán bộ giảng viên được giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các
bệnh viện trên địa bàn Thành phố khi vi phạm kỷ luật tại Bệnh viện hoặc tại
Trường Đại học chuyên ngành y dược đều bị xem xét tiếp tục hợp đồng làm việc
và miễn nhiệm chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa tùy theo mức độ hành vi
vi phạm kỷ luật.
Chương II
TRÌNH Tự, THỦ TỤC, HỒ sơ BÔ NHIỆM,
BỎ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM
Điều 8. Trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm
1. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số
27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 cùa Thù tướng Chính phủ về việc
ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm
cán bộ, công chức lãnh đạo, cụ thể như sau:
a) Lãnh đạo Bệnh viện đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu.
b) Tập thể lãnh đạo và cấp ủy Bệnh viện thảo luận thống nhất về chủ trương.
c) Đại diện lãnh đạo Bệnh viện gặp cán bộ giảng viên được đề nghị bổ
nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác.
d) Có sự chấp thuận bằng văn bản của Trường Đại học chuyên ngành
y dược nơi đang quản lý cán bộ giảng viên.
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đ) Lấy ý kiến của cấp ủy. tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Bệnh
viện, tập thế viên chức của khoa về việc bổ nhiệm cán bộ giảng viên; thảo luận,
nhận xét, đánh giá và biểu quyết.
e) Giám đốc Bệnh viện ký hợp đồng làm việc và đề nghị Sở Y tế xem xét
chấp thuận bổ nhiệm trong trường hợp thiếu tiếu chuẩn chức danh cán bộ
lãnh đạo, quản lý theo quy định của ngành y tế Thành phố. Sau khi có văn bản
châp thuận của Sở Y tê, Giám đôc Bệnh viện ra quyêt định bô nhiệm cán bộ
giảng viên.
g) Quyết định bổ .nhiệm và lý lịch trích ngang của người được bổ nhiệm
gửi về Sở Y tế 01 bản để báo cáo.
2. Hồ sơ bổ nhiệm, gồm:
a) Công văn đề nghị của đơn vị gửi Sở Y tế xem xét chấp thuận trong
trường hợp thiếu tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định
của ngành y tế Thành phố.
b) Công văn chấp thuận của Sở Y tế.
c) Công văn hoặc biên bản làm việc chấp thuận từ đơn vị nơi cán bộ giảng
viên đang công tác.
d) Biên bản họp của tập thể viên chức của khoa cần được bổ nhiệm lãnh
đạo là cán bộ giảng viên.
đ) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp
tập thể viên chức của khoa cần được bổ nhiệm lãnh đạo là cán bộ giảng viên.
c) Biên bản họp cán bộ chủ chốt.
g) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp
cán bộ chủ chốt.
h) Biến bản họp cấp ủy và Ban Giám đốc (đối với đơn vị không có cấp ủy
thì họp Chi bộ và Ban Giám đốc).
i) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp cấp
ủy và Ban Giám đốc.
k) Hợp đồng làm việc giữa Giám đốc Bệnh viện và cán bộ giảng viên.
1) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008.
m) Quyết định bổ nhiệm (nếu có).
n) Kê khai tài sàn, thu nhập.
o) Quyết định lương hiện hưởng.
p) Đánh giá công chức, viên chức của năm gần nhất với thời điểm bổ nhiệm.
q) Nhận xét của Đảng bộ nơi cư trú (nếu là đảng viên).
r) Văn bằng chứng chỉ.
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Điều 9. Trình tự, thủ tục, bồ sơ bổ nhiệm lại
1. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định tại Điều 11 của Quyết định
số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyên, từ chức, miên
nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.
a) Cán bộ giảng viên làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện
chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ gửi Giám đốc Bệnh viện;
b) Tập thể viên chức khoa, phòng họp, tham gia ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm.
Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số phiếu tán thành. Sau đó gửi
biên bản lên Giám đốc Bệnh viện;
c) Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt của Bệnh viện (bao gồm
Ban Giám đốc, trưởng phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên
trưởng khoa, đại diện các đoàn thể); nhận xét, đánh giá ưu khuyết điêm, mặt
mạnh, mặt yếu của người được bổ nhiệm lại; bỏ phiếu tín nhiệmể Người được
đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số phiếu tán thành;
d) Cấp ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện (đối với đơn vị không có cấp ủy
thì chi bộ và Ban Giám đốc) họp thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm. Người được
đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số phiếu tán thành;
đ) Sau khi trao đổi trong Ban Giám đốc, cấp ủy đơn vị, xin ý kiến chấp
thuận từ Sở Y tế trong trường hợp thiếu tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo,
quản lý theo quy định của ngành y tế Thành phố và Trường Đại học chuyên
ngành y dược nơi cán bộ giảng viên đang công tác, Giám đốc Bệnh viện ban
hành quyết định bổ nhiệm lại;
e) Quyết định bổ nhiệm lại và lý lịch trích ngang theo quy định của người
được bô nhiệm gửi vê Sở Y tê 01 bản đê báo cáo.
2. Hồ sơ bổ nhiệm lại, gồm có:
a) Công văn đề nghị của đơn vị gửi Sở Y tế xem xét chấp thuận trong
trường hợp thiếu tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định
của ngành y tế Thành phố.
b) Công văn chấp thuận của Sở Y tế.
c) Công văn hoặc biên bản làm việc chấp thuận từ đơn vị nơi cán bộ giảng
viên đang công tác.
d) Báo cáo tự nhận xét đánh giả việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong
thời gian giữ chức vụ.
đ) Biên bản họp của tập thể viên chức của khoa.
e) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm cùa các thành viên trong buổi họp tập
thê viên chức của khoa.
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g) Biên bản họp cán bộ chủ chốt.
h) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp
cán bộ chủ chốtể
ỉ) Biên bản họp cấp ủy và Ban Giám đốc (đối với đơn vị không có cấp ủy
thì họp Chi bộ và Ban Giám đốc).
k) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp cấp
ủy và Ban Giám đốc.
ĩ) Hợp đồng làm việc còn hiệu lực giữa Giám đốc Bệnh viện và cán bộ
giảng viên.
m) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008.
n) Quyết định bổ nhiệm cũ.
o) Kê khai tài sản, thu nhập.
p) Quyết định lương hiện hưởng.
q) Đánh giá công chức, viên chức của năm gần nhất với thời điểm bổ nhiệm.
r) Nhận xét của Đảng bộ nơi cư trú (nếu là đảng viên).
s) Văn bằng chứng chỉ.
Điều 10. về trình tự, thù tục từ chức, miễn nhiệm đối vói công chức,
viên chức lãnh đạo, quản lý
Theo quy định tại Điều 16, 17, 18 của Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế
bố nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức
lãnh đạo.
1. Hồ sơ xin từ chức gồm có:
a) Đơn xin từ chức, nội dung đơn phải nêu rõ lý do xin từ chức;
b) Ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của Giám đốc Bệnh viện và
Cấp ủy đối với cán bệ-giảng viên xin từ chức;
c) Quyết định của Giám đốc Bệnh viện về việc chấp thuận từ chức (hoặc
không chấp thuận từ chức) và chuyển công việc khác đối với cán bộ giảng viên.
2. Hồ sơ miễn nhiệm gồm có:
a) Ý kiến nhận xét, đánh giá và lý do bằng văn bản của Giám đốc Bệnh
viện cung Cấp ủy đề nghị miễn nhiệm đổi với cán bộ giảng viên;
b) Quyêt định của Giám đốc Bệnh viện vê việc miễn nhiệm và chuyên
công việc khác đối với cán bộ giảng viên.
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Chương m
TỎ CHỨC THựC HIỆN

Điều 11. Trách nhiêm thi hành
1. Các viên chức lãnh đạo, quản lý ỉà giảng viên của Trường Đại học
chuyên ngành y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các bệnh viện
trên địa bàn Thành phố, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố, các Trương
Đại học chuyên ngành y dược cử giảng viên để bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó
Trưởng khoa của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm thực hiện
Quy chế này.
2. Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế căn cứ vào Quy chế này để triển khai
thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện theo định kỳ 06 tháng và hàng năm
về Sở Y tế để tổng hợp chung báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua
Sở Nội vụ).
3. Bệnh viện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch về bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học
chuyên ngành y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa tại đơn vị, theo
dõi, tổng hợp chung kết quả việc thực hiện Quy chế này báo cáo về Sở Y tế.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung,
đề nghị phản ánh về Sở Y té để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ xem xét trình
ủy ban nhân dân Thành phố quyết định./.

TM. ỦY BAN NHẢN DẨN
KT. CHỦ TỊCH
ÍÓ CHỦ TỊCH

Hứa Ngọc Thuận
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