
ƯỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN NHÀ BÈ Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: ôlị /2016/QĐ-UBND Nhà Bè, ngày ỒQ thảng J0 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNII 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Bệnh viện huyện Nhà Bè 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luât Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghi dinh số:; 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy dinh chi tiếl inọỊ số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luâi. * , l 

Căn cứ Quyết ,clii'jh sô• 18^5/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế vể'%]phanK Quy chế Bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007 của 
Ưỷ ban nliân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện huyện Nhà Bè 
trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Nhà Bè; 

Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của 
Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc; 

^ Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngàỵ 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ 
Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

^ Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ 
Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện; 

^ Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ 
Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ 
truyền trong bệnh viện nhà nước; 

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè tại Tờ trình số 
24/TTr-BV ngày 26 tháng 8 năm 2016 và văn bản số 477/PNV ngày 03 tháng 10 
năm 20J.6 của Trưởng phòng Nội vụ huyện Nhà Bè, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Bệnh viện huyện Nhà Bè. 



é. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký ban 
hành và thay thế Quyết định số 262/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 
của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
bệnh viện huyện Nhà Bè; thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 9 năm 2015 của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc sửa đối, bố sung 
Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện huyện Nhà Bè và thay thế Quyết 
định số 01/2016/QĐ-UBND ngàỵ 30 tháng 3 năm 2016 của ủy ban nhân dân 
huyện Nhà Bè về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh 
viện huyện Nhà BèỂ 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện 
Nhà Bè, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nhà Bè, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà 
Bè và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt 
định này 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, p. NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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QUY CHỂ 
Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè 

trực thuộc Úy ban nhân dân huyện Nhà Bè 
(Ban hành kèm theo Quyết định số õệ /2016/QĐ-UBND 

ngày OÊ tháng AO năm 2016 của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Bệiih viện huyện Nhà Bè ,là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Ưỷ 
ban nhân dân huyện Nhà Bè, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân 
dân huyện và hướng dẫn về chụyên môn kỹ thuật của Sở Y tế. 

Điều 2. BệnỊí yiện huyện Nhà Bè là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở 
và con dâu riêng, được'cấp kinh'phí- hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 
nước theo quy định eủầ pháp luật. 

Chương II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN 

Điều 3. Chức năng 

Bệnh viện huyện Nhà Bè có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
chuyên môn về kỹ thuật y tể như: cấp cún, khám bệnh, chữa bệnh; phòng bệnh 
cho người dân trên địa bàn; đào tạo cán bộ y tế; nghiên cún khoa học và chỉ đạo 
tuyến (về chuyên môn kỹ thuật) đối với các Trạm Y tế xã - thị trấn. 

Điều 4. Nhiệm vụ - Quyền hạn: 

Bệnli viện huyện Nhà Bè có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau: 

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện công tác 
chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện và tổ chức triển khai thực hiện 
theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, úy ban nhân dân huyện sau khi được ủy ban nhân 
dân Thành phố phê duyệt. ! 

2. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh: 

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ 
sở y tế chuyến đến đế cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú; 

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của 
Nhà nước; 

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường và một sổ bệnh 
thuốc chuyên khoa về nội khoa và các trường hợp cấp cún về ngoại khoa; 



d) Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu; 

đ) Tổ chức chuyển '•người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng 
chuyên môn của đơn vị cũng như theo quy định của Sở Y tế. 

3ẻ Đào tạo cán bộ y tế: 

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lóp trung học y tế; 

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và cơ sở y 
tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức 
khỏe ban đầu. 

4. Nghiên cứu khoa học về y học: 

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức 
khỏe ban đầu; 

b) Tham gia các công trình nghiên cứu về y té cộng đồng và dịch tễ học 
trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; 

c) Nghiên cứu áp dụng y học cố truyền và phương pháp chữa bệnh không 
dùng thuốcế . 

5. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: 

a) Lập kế hoạch, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn và chỉ đạo trạm 
y tế xã, thị trấn thực hiện các phác đồ chấn đoán và điều trị; 

b) Phối hợp triển khai khám chữa bệnh Bảo hiêm y tế tại trạm y tê xã, thị 
trấn. 

6. Phòng bệnh: 

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ 
phòng bệnh, phòng dịch; 

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng. 

7. Hợp tác quốc tế: 

Tham gia các chương trình hợp tác với các tố chức và cá nhân ngoài nước 
theo quy định của Nhà nước. 

8. Quản lý kinh tế y tế: 

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các 
nguồn kinh phí; 

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, 
đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế; 

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân 
sách của Bệnh viện; từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh. ' 



d) Từng bước đầu tư bằng nguồn vốn huy động của xấ hội. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Y tế và Uỷ ban nhân 
dân huyện Nhà Bè giao. 

Chương III 
Cơ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 
Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy: 

^ 1. Bệnh viện huyện Nhà Bè do Giám đốc phụ trách, giúp việc cho Giám 
đốc có từ hai đến ba Phó Giám đốc. 

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện do Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân 
Huyện quyết định bổ nhiệm. 

Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các 
khoa, phòng trực thuộc Bệnh việnẾ 

2. Giám đốc là người đứng đầu Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân Huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh 
viện. 

3. Phó Giám đốc Bệnh viện ià người giúp việc cho Giám đốc, được Giám 
đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám 
đốc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về những phần việc 
được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể 
khi Giám đốc đi vắng. 

4. Các phòng chức năng: 

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị; 

b) Phòng Ke hoạch tổng hợp( Phòng Kế hoạch tổng hợp, Tổ tin học, Tổ 
Quản lý chất lượng bệnh viện, Tổ truyền thông giáo dục sức khỏe và Tổ vật tư -
thiết bị y tế). 

c) Phòng Tài chính - K.é toán; 1 

d) Phòng Điều dưỡng( Phòng Điều dưỡng và Tổ công tác xã hội) 

5. Các khoa: 

a) Khoa Khám bệnh( Khoa Khám bệnh, Phòng khám Bác sĩ gia đình và 
Tổ chăm sóc khách hàng); I 

b) Khoa Cấp cửu - Hồi sức tích cực - Chống độc; 

c) Khoa Nội tổng hợp 1 

d) Khoa Ngoại tổng hợp; 

đ) Khoa Phụ sản; 

e) Khoa Nhi; 



g) Khoa Y, dược cổ truyền; 

h) Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

i) Khoa Xét nghiệm 

k) Khoa Dược; 

1) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; 

m) Khoa Dinh dưỡng - tiết chế 

n) Liên chuyên khoa Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt. 

6. Nhiệm vụ của từng Khoa, Phòng, của Giám đốc, Phó Giám đốc, 
Trưởng các khoa, phòng, bác sĩ, dược sĩ, y tá... và cán bộ, viên chức thuộc Bệnh 
viện, thực hiện theo quy định tại Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyêt 
định so 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 6. Biên chế: 
Biên chế của Bệnh viện huyện Nhà Bè do ủy ban nhân dân huyện Nhả Bè 

giao hàng năm theo phân câp. 

Điều 7. Kinh phí hoạt động: 
Kinh phí hoạt động và trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của Nhà nước. 

Chương IV _ 
CHẾ Độ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP €ÔNG TÁC 

Điều 8. Chế đô làm viêc: • • 

1. Thực hiện chế độ làm việc theo quy định chung của Nhà nước và ngành y tế. 

2. Bệnh viện huyện hàng tháng tổ chức họp một lần để kiểm điểm tình 
hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, 
đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách, chế độ mới của Nhà nước và 
nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương; tổ chức họp đột xuất để triển khai các 
công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của úy ban nhân dân huyện hoặc 
của lãnh đạo Sở Y tế. 

3. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất 
theo quy định. 

4. Cán bộ, viên chức của Bệnh viện được phân công nhiệm vụ cụ thể, phải 
mặc trang phục và đeo thẻ công chức theo quy định. 

5. Viên chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm 
tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ phụ trách và lãnh đạo Bệnh viện, 
của đồng nghiệp, cũng như của bệnh nhân và thân nhân người bệnh. 

Điều 9. Quan hệ phối họp công tác: 

1. Đối với ủy ban nhân dân Huyện: 



a) Bệnh viện huyện Nhà Bè chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của ủy ban 
nhân dân Huyện. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch Úy ban nhân dân huyện và phải thường xuyên báo cáo với ủy ban nhân dân 
huyện về việc thực hiện các mặt công tác đã được phân công. 

b) Trường hợp Hội đồng nhân dân Huyện có yêu cầu, nếu được sự ủy 
nhiệm của Chủ tịch úy ban nhân dân huyện, thì Giám đốc báo cáo hoặc giải 
trình những vấn đề có liên quan trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. 

2. Đối với Sở Y tể: 

Bệnh viện huyện chịu sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Giám 
đốc Sở Y tế, đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu 
của Sở Y tế. 

3. Đối với các cơ quan khác thuộc ủy ban nhân dân Huyện: 

a) Thực hiện mối quan hệ phối họp và họp tác bình đẳng trên cơ sở chức 
năng nhiệm vụ theo quy định. 

b) Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu 
chưa nhất trí với ý kiến của các cơ quan khác, thì Giám đốc Bệnh viện chủ động 
tập hợp các ý kiến và teiạhrủy ban nhân dân Huyện quyết định. 

r ' N,' 7*1 ' 
4. Đối với Mặt trặẫ;Tồqủoc, các đoàn thể và tổ chức xã hội thuộc huyện: 

a) Phối hợp Ocic Jígàiihv ctoần thể có liên qiían trong việc thực hiện kế 
hoạch của ủy ban-nhân đần Huyên nhằm đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân *v I tuvên (íruyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác 
vệ sinh phòng bệnh/' 

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc về chức 
năng nhiệm vụ của Bệnh viện, Giám đốc có trách nhiệm trình bày, giải quyết 
hoặc trình ủy ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo quy định. 

5. Đối vớỉ Phòng Y tế huyện Nhà. Bè. 

Bệnh viện huyện Nhà Bè phối hợp với Phòng Y tế huyện trong hoạt động 
thanh kiếm tra hành nghề y cỉược tư nhân trên địa bàn. 

6. Đối với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nhà Bè. 

Bệnh viện huyện Nhà Bè phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Huyện 
trong việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã, thị trấn và trong 
thực hiện kế hoạch phát triển y tế tại địa phương. 

7. Đối với Trạm Y tế các xấ - thị trấn. 

Bệnh viện huyện Nhà Bè chỉ đạo tuyến (chuyên môn kỹ thuật) đối với 
Trạm Y tế xã, thị trấn trong hoạt động khám chữa bệnh thông thường, khám 
chữa bệnh bảo hiểm y tế tại xã, thị trấn. 

8. Đối với ủy ban nhân dân các xã - thị trấn. 



Bệnh viện huyện Nhà Bè phối hợp với ủy ban nhân dân các xã - thị trấn 
trong việc giám sát hoạt động y tế, quản lý những vấn đề ảnh hưởng đến sức 
khỏe người dân trên địa bàn xã - thị trân. 

Chương V 
ĐIÊU KHOẢN THĨ HÀNH 

Điều 10. 
1. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè có trách 

nhiệm triển khai tổ chức thực hiện và xây dựng Quy chế làm việc trong nội bộ 
đơn vị, trong đó có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức 
trong Bệnh viện. 

2. Trong quá trình thực hiện, riếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế 
này, Giám đốc Bệnh viện đề nghị, có sự tham khảo với Trưởng Phòng Nội vụ 
trước khi trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè xem xét quyết định. 

3. ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè giao Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nhà 
Bè có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế này^^ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 


