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SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUÊ  

TTYT HƯƠNG THỦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1082/TTYT-KHNV 

V/v đăng tải bổ sung danh sách người 

đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB 

    Hương Thủy, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

 

 

Kính gửi: - Phòng Nghiệp Vụ Y, Sở Y tế Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

                                                        

Thực hiện Thông  báo  số  3398/SYT-NVY ngày 13 tháng  12   năm 2019  về việc  

đăng  tải danh  sách  người  đăng  ký  hành  nghề  tại  cơ sở KCB. 

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ về 

việc Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, TTYT thị xã Hương Thủy đã: 

Tiến hành rà soát, lập danh sách, cập nhật thay đổi người đăng ký hành nghề tại 

đơn vị ở tất cả các Khoa, Phòng, Trạm Y tế theo phụ lục IV, Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP (gửi phụ lục kèm theo)./. 

Nơi nhận:                                                                GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: KHNV, VT. 

 

 

                                                                           Nguyễn Văn Vỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

PHỤ LỤC IV 

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TTYT Thị xã Hương Thủy 

2. Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, P.Thủy Lương, TX Hương Thủy,  Tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Số điện thoại: 02343.861259 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 Toàn thời gian;  

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

Người đại diện theo pháp luật: BS CKII. Nguyễn Văn Vỹ;  

Chứng chỉ hành nghề số: 000953/TTH-CCHN, Ngày cấp: 05/9/2013; Nơi cấp: 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn2 

 

1 

 

Nguyễn Văn Vỹ 

 

  

000953/TTH-

CCHN 

 

  Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Nội tiêu hóa.CK 

Nhi. 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

  

Giám đốc 

 

 

2 
 

Nguyễn Thị Kim Thu 

  

000955/TTH-

CCHN 

  Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Nhi. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

  

Phó Giám đốc 
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   Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

 

3 

 

Dương Thị Thu Hằng 

 

 

0001006/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Nội; 

 Chứng chỉ định 

hướng chuyên khoa Da 

Liễu; 

 359/QĐ-TTYT 

ngày 26/03/2021 giao 

trách nhiệm khám sức 

khỏe về Da Liễu; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

 

Phó Giám đốc 

4 

 

 

Lê Thị Mỹ Nhung 

 

 

 

000956/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Nội, Chuyên 

khoa Khoa Nhi. 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

lịch. 

 

 

Nội TH - Nhi 

 

 

5 
 

Nguyễn Thị Mộng 

Điệp 

 

 

0001007/TTH-

CCHN 

 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Da Liễu; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

 

Nội TH - Nhi 

 



4 

 
số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

6 

 

 

Lê Thị Bích Thảo 

 

 

 

0002207/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Y học Gia đình. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Hợp đồng  

 

7 

 

 

Nguyễn Thị Huyền 

 

 

 

000097/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt, 

CK Mắt. 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Khám bệnh 

 

 

8 

 

 

Văn Thị Thu Hương 

 

 

 

000096/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa,chuyên 

hệ nội nhi, CK Da liễu; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Hợp đồng  

 

9 

 

 

Nguyễn Thanh Hoàng 

 

 

 

004469/TTH-

CCHN 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

 

 Khám bệnh 
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xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

10 

 

 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

 

 

 

004438/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

 Khám bệnh 

 

 

11 

 

Trần Lũy 

 

 

000959/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Ngoại, TMH; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Ngoại Tổng 

hợp 

 

 

12 

 

 

Nguyễn Minh Trí 

 

 

 

0002205/TTH-

CCHN 

 

 Khám và chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Y học gia đình, 

Khám bệnh Chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê - 

Hồi sức; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

 

Ngoại Tổng 

hợp 

 



6 

 

13 

 

 

Ngô Văn Nghĩa 

 

 

 

004292/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa, Chuyên 

khoa gây mê hồi sức 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

 

Ngoại Tổng 

hợp 

 

 

14 

 

 

Trần Xuân Dật 

 

 

 

000954/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Nội; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Hợp Đồng  

 

15 

 

 

Lê Hoàng Thiên Vũ 

 

 

 

004468/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

 237/QĐ-TTYT 

ngày 11/03/2022 về 

giao trách nhiệm hỗ trợ 

công tác: Siêu âm tổng 

quát, Nội soi tiêu hóa 

của đơn vị; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Khoa HSCC 
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Tôn Thất Phúc 

 

 

 

0001008/TTH- 

CCHN 

 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa sản phụ khoa. 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại. 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

 

Khoa 

CSSKSS 

 



7 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

17 

 

 

Nguyễn Thành 

Tiến 

 

 

 

004541/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Chuyên 

khoa sản phụ khoa; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Khoa 

CSSKSS 

 

 

18 

 

 

Trần Thị Là 

 

 

 

000977/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

 Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Khoa YHCT-

PHCN 

 

 

19 

 

 

Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

 

 

 

0001256/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng. 

 Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

 

Khoa YHCT-

PHCN 

 

 

20 

 

 

Lê Viết Nguyên Tuấn 

 

 

 

000978/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

 Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

 

Khoa YHCT-

PHCN 
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khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

21 

 

 

Mai Thắng Oanh 

 

 

 

000980/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng  Y học cổ 

truyền; 

 Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Khoa YHCT-

PHCN 

 

 

22 

 

 

Trần Thị Tuyết Nga 

 

 

 

0001255/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền; 

 Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

YHCT-PHCN 

 

 

23 

 

 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

 

 

 

004041/TTH-

CCHN 

 

 Khám chữa bệnh 

đa khoa, Chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh. 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị.  

 

Xét nghiệm 

và CĐHA 

 

    Khám bệnh, chữa Từ thứ hai đến thứ sáu  
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24 
 

Hoàng Tính 

 

 

000248/TTH-

CCHN 

 

bệnh chuyên khoa 

ngoại, siêu âm chẩn 

đoán; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

25 

 

 

Trương Thế Ga 

 

 

 

0001009/TTH-

CCHN 

 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Chuyên 

khoa nhi; 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

26 

 

 

Hồ Trong Suốt 

 

 

004665/TTH-

CCHN 

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Chuyên 

khoa định hướng Tâm 

thần. 

 Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT 

xã, phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Truyền 

Nhiễm 

 

Khoa Nội Tổng hợp - Nhi 

 

1 
 

Lê Thị Hải Quyên 

 

 

000972/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ 

trưởng Bộ nội vụ về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

 

Nội tổng hợp 

- Nhi 
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viên chức y tế điều 

dưỡng 

 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

2 

 

 

Ngô Thị Như Ý 

 

 

 

003376/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt dộng chuyên môn 

điều dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Nội tổng hợp 

- Nhi 

 

 

3 

 

 

Hồ Thị Anh Liên 

 

 

 

003218/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt dộng chuyên môn 

điều dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT-BY-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng , hộ 

sinh , kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Nội tổng hợp 

- Nhi 

 

 

4 

 

Nguyễn Xuân Thảo 

Nhi 

 

 

001018/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ- 

BNV ngày 22/4/2005 

của bộ trưởng Bộ nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Nội tổng hợp 

- Nhi 

 

 

5 

 

Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

 

001042/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

 

Nội tổng hợp 

- Nhi 
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41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của bộ 

trưởng Bộ nội vụ về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng  

 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

 

6 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

 

000983/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn hộ sinh, 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

ngiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Nội tổng hợp 

- Nhi 

 

7 

 

 

Võ Thị Bích Thủy 

 

 

 

000967/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

( Sáng: 07h15 – 11h30 

Chiều : 13h15 – 17h ) 

và trực theo lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

Nội tổng hợp 

- Nhi 

 

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP 

 

1 

 

 

Võ Thị Trai 

 

 

 

000975/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện nhiệm vụ và 

quyền hạn theo Thông 

tư 13/2012/TT-BYT 

ngày 20/8/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Hướng 

dẫn công tác Gây mê 

hồi sức. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

 

 

Khoa Ngoại 

Tổng hợp 
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Thủ Trưởng đơn vị. 

 

2 

 

 

Lê Thị Nhi 

 

 

 

0001030/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn hộ sinh, 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

ngiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Ngoại 

Tổng hợp 

 

 

3 

 

 

Trần Kim 

 

 

 

0001003/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỷ thuật viên 

trung học chuyên 

ngành gây mê hồi 

sức,thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

kỹ thuật y học. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Ngoại 

Tổng hợp 

 

 

4 

 

Võ Thị Nhớ 

 

 

0001016/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng Trung học, 

theo Quyết Định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Ngoại 

Tổng hợp 

 

 

5 
 

 

Võ Thị Thúy Ly 

 

 

 

0002923/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết Định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

Khoa Ngoại 

Tổng hợp 
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chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

6 

 

 

Văn Thị Trâm Anh 

 

 

 

000976/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh,kỷ 

thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Ngoại 

Tổng hợp 

 

 

7 

 

 

Lê Minh Tuấn 

 

 

 

004379/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức  

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh,kỷ 

thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Ngoại 

Tổng hợp 

 

 

8 

 

 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

 

 

 

003350/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức  

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh,kỷ 

thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Ngoại 

Tổng hợp 

 

 
 

 

 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng Trung học, 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

 

Khoa Ngoại 
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9 
Bùi Văn Hùng 

 

0001014/TTH-

CCHN 

 

theo Quyết Định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

Tổng hợp 

 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

1 

Võ Thị Kim Cúc 

 

000991/0TTH- 

CCHN 

 

Thực hiên chức trách 

hộ sinh đại học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 cử Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

Khoa 

CSSKSS 

 

 

2 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

 

 

 

000995/TTH- 

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

hộ sinh, theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa 

CSSKSS 

 

 

3 
 

 

Lê Phương Chi 

 

 

 

000992/TTH- 

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

hộ sinh, theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

 

Khoa 

CSSKSS 
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sinh, kỹ thuật y. 

 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

4 

 

 

Trần Thị Thu Hằng 

 

 

 

000994/TTH- 

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh đại học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT_ BYT 

ngày 15/3/2011 cử bộ 

trưởng Bộ Y Tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viê chức 

hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa 

CSSKSS 

 

 

5 

 

 

Lê Thị Thanh 

 

 

 

000996/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

hộ sinh, theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa 

CSSKSS 

 

 

6 

 

 

Hoàng Thị Bích Châu 

 

 

 

000985/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

hộ sinh, theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa 

CSSKSS 

 

 

7 

 

 

Đặng Thị Mai Liễu 

 

 

 

000993/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

 

Khoa 

CSSKSS 
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15/3/2011 cử Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

8 

 

 

Đường Thị Huyền 

 

 

 

0001021/TTH- 

CCHN 

 

Thục hiện chức trách 

hộ sinh trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT_BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y Tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa 

CSSKSS 

 

 

9 

 

 

Trần Thị Kim Lai 

 

 

 

0001022/ TTH- 

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học,  

theo Thông tư số 

12/2011/TT_BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y Tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

 

Khoa 

CSSKSS 

 

 

10 

 

Võ Thị Ẩn 

 

 

0001026/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh đại học, theo 

Thông tư số 

 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

 

Khoa 

CSSKSS 
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động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

KHOA KHÁM BỆNH 

 

1 

 

 

Nguyễn Thị Kim 

Dung 

 

 

 

000961/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Khám 

Bệnh 

 

 

2 

 

 

Trương Thị Nhung 

 

 

 

0001013/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Khám 

Bệnh 

 

 

3 

 

 

Trần Thị Ái 

 

 

 

003161/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Khám 

Bệnh 

 

 

4 

 

 

Bùi Thị Linh 

 

 

 

0001010/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

 

Trưởng 

Phòng điều 

dưỡng 
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về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

5 

 

 

Trương Thị Diệu 

Linh 

 

 

 

003212/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Hợp đồng  

 

6 

 

 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

 

 

 

000988/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Khám 

Bệnh 

 

 

7 

 

 

Phan Thị Trà My 

 

 

 

0001024/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Khám 

Bệnh 
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8 

 

 

Lê Thị Thanh Nhàn 

 

 

 

000984/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

 

Khoa Khám 

Bệnh 

 

9 

 

 

Lê Thị Mai Ry 

 

 

 

0002526/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết Định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Hợp đồng  

 

10 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến 

 

 

 

0001259/TTH-

CCHN 

 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

Vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Khám 

Bệnh 

 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHCN 

 

1 

 

 

Phan Thị Thu Thảo 

 

 

 

000973/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

 

Khoa YHCT-

PHCN 
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về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ, các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

2 

 

 

Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 

 

 

 

0001218/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền. 

- Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa YHCT-

PHCN 

 

 

3 

 

 

Lê Thị Thu Hiền 

 

 

 

003164/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

- Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa YHCT-

PHCN 

 

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU 

 

1 

 

 

Trương Quang Phới 

 

 

 

000966/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

 

50% Khoa 

HSCC 
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Thủ Trưởng đơn vị. 

 

2 

 

 

Dương Thị Ngọc 

 

 

 

000960/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa HSCC 

 

 

3 

 

 

Võ Thị Hạnh Trinh 

 

 

 

000963/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa HSCC 

 

 

4 

 

 

Lê Văn Sim 

 

 

 

000965/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa HSCC 

 

 

5 
 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

000964/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

Khoa HSCC 
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nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

6 

 

 

Nguyễn Thị Biển 

 

 

 

0002718/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa HSCC 

 

7 

 

Phạm Thị Truyền 

 

 

003564/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt dộng chuyên môn 

điều dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư số  

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Hợp đồng 

 

8 

 

 

Đặng Thị Thùy Anh 

 

 

 

003299/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, 

 theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa HSCC 

 

 
 

 

 

 

Thực hiện  phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 
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9 
Nguyễn Thị Liên 

 

003777/TTH-

CCHN 

 

điều dưỡng, theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 0710/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

HĐ Khoa 

HSCC 

 

KHOA TRUYỀN NHIỄM 

 

1 

 

 

Nguyễn Thị Xuân 

Thảo 

 

 

 

000968/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Truyền 

Nhiễm 

 

 

2 

 

 

Nguyễn Thị Thu 

Thúy 

 

 

 

003245/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện  phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 0710/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Truyền 

Nhiễm 

 

3 

Dương Thị Minh Thư 
0005304/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

Khoa Truyền 

Nhiễm 
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sinh, kỹ thuật y. KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

4 

 

 

Lê Thị My Na 

 

 

 

004074/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Truyền 

Nhiễm 

 

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

 

1 

 

 

Lê Thị Thúy Lan 

 

 

 

0001015/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

2 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

 

 

000962/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học 

theo  

Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Tăng cường 

50% Khoa 

xét nghiệm và 

CĐHA 

 

 

3 

 

 

Lê Thị Bích Hạnh 

 

 

000256/TTH-

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

12/2011/TT - BTY 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

 

Tăng cường 

50% Khoa 
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CCHN 

 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

Hộ sinh. 

 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

xét nghiệm và 

CĐHA 

 

 

4 

 

 

Trần Thị Huyền 

 

 

 

0001027/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

5 
 

 

Hồ Thị Từ Đông 

 

 

 

001000/TTH-

CCHN 

 

Chuyên khoa xét 

nghiêm. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

6 
 

 

Dương Thị Kiều My 

 

 

 

004355/TTH-

CCHN 

 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

7  

 

Nguyễn Văn Chính 

 

 

 

0001260/TTH-

CCHN 

 

KTV xét nghiệm Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

8 

 

 

Trần Thị Thanh 

 

 

0001028/TTH-

Thực hiện chức trách 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ  

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

 

 

Khoa xét 
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Hương 

 

CCHN 

 

thuật viên trung học 

chuyên ngành hình ảnh 

y học, theo thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụcác ngạch viên chức 

kỹ thuật y học. 

 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

9 

 

 

Lê Văn Trực 

 

 

 

0001029/ TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ  

thuật viên đại học 

chuyên ngành hình ảnh 

y học, theo  

thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

1/12/2009 của 

 Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ 

 các ngạch viên chức 

kỹ thuật y học. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

10 
 

 

Nguyễn An Đại 

Thành 

 

 

 

003539/TTH-

CCHN 

 

Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

11  

 

Nguyễn Tiến 

 

 

 

003342/TTH-

CCHN 

 

Chuyên khoa xét 

nghiệm. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

12 

Nguyễn Trung Thành 

 

003303/TTH-

CCHN 

 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 
 

 

 

 

Thực hện chức tránh 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

 

Khoa xét 
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13 
Phan Thị Phương 

 

0001001/TTH-

CCHN 

 

ngạch  

 kỹ thuật viên trung 

học chuyên ngành xét 

nghiệm,  theo thông tư 

số 23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y 

học. 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

nghiệm và 

CĐHA 

 

 

14  

 

Võ Thị Nguyên Trân 

 

 

 

0001002/TTH-

CCHN 

 

KTV 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

15  

Nguyễn Nguyên Hà 
0005351/TTH-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa xét 

nghiệm và 

CĐHA 

 

Khoa Liên chuyên khoa  - KSBT&YTCC - ATTP 

1 

Trần Đức Tuấn 

 

004391/TTH-

CCHN 

Bác sỹ  

- Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng. 

- Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h) và 

trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

Khoa LCK 

2 

Huỳnh Nghĩa 

 
 YSĐK 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h) và 

trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

Khoa LCK 

3 
Võ Thị Thu Nhung 

 
 

Ths. YTCC 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 
Khoa LCK 
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Chiều: 13h30 – 17h) và 

trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

4 

Trương Thị Ngọc 

Diệp 

 

 
CN 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h) và 

trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

 

Khoa LCK 

5 

Nguyễn Đình Minh 

Nhật 

 

 
Ths. YTCC 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

Khoa LCK 

6 

Đoàn Thị Tuệ Như 
004786/TTH-

CCHN 

Bác sỹ  

- Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng. 

- Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h) và 

trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

Khoa LCK 

7 

Vũ Lê Thanh Hà 
004996/TTH-

CCHN 

Bác sỹ 

- Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng. 

 

- Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h) và 

trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa LCK 

8 Bùi Nguyễn Minh Trí 0005501/TTH- Bác sỹ Từ thứ hai đến thứ sáu 
Khoa LCK 
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CCHN - Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng. 

- Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h) và 

trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

9 

 

 

Lê Thị Cẩm Nhung 

 

 

 

000969/TTH-

CCHN 

 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h) và 

trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

 

 

Khoa LCK 

 

10 

 

 

Lư Văn Cường 

 

 

004865/TTH-

CCHN 

 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

- Hỗ trợ tăng cường 

khoa YHCT – PHCN 

và 10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h) và 

trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch.  

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa LCK 

 

11 

 

 

Nguyễn Thị Hồng 

Thủy 

 

 

 

0002212/TTH-

CCHN 

 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

Hỗ trợ tăng cường 

khoa YHCT – PHCN 

và 10 TYT xã, phường 

khi có bệnh nhân tới 

Khám, chữa bệnh 

đông. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

 

Khoa LCK 
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KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

12 

Lê Thị Tâm Phúc 

 

000987/TTH- 

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học,theo 

Thông tư số 

12/2011/TT_BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y Tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

Khoa Liên 

chuyên khoa 

 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

1 

 

Nguyễn Thị Thùy 

Trinh 

 

 

0001025/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh đại học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

 

2 

 

 

Lê Thị Trường 

 

 

000986/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

hộ sinh, theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

 

Khoa Chống 

nhiễm khuẩn 

3 

Đoàn Thuỳ Trang  Dược sĩ Đại học 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 
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công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

4 

Phan Thị Ngọc 

Quyên  Hộ lý 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

5 

Võ Thị Cẩm Tú  Hộ lý 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

6 

Trương Thị Kim Huế  Hộ lý 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

7 

Dương Khánh Hoà  Hộ lý 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

8 

Lê Thị Thu Vân  Hộ lý 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

9 

Trần Thị Tưởng  Hộ lý 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

10 Nguyễn Thị Hằng  Hộ lý 
Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 



32 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

khuẩn 

11 

Phan Thị Kiều Oanh  Hộ lý 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 
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6. Danh sách đăng ký người làm việc3: 

STT Họ và tên 
Chứng chỉ 

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc4 

PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ 

1 

 

 

Trần Thị Hà 

 

 

 

0001011/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn điều 

dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

 

 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00)  

 

Phòng Kế hoạch – 

Nghiệp vụ 

2 

Võ Thị Minh Thuý   CN CNTT 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

 Phòng Kế hoạch – 

Nghiệp vụ 

3 
Nguyễn Thị Trà 

My   CĐ Thư viện 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

Phòng Kế hoạch – 

Nghiệp vụ 

4 

Nguyễn Tiến Vinh   CN CNTT 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

Phòng Kế hoạch – 

Nghiệp vụ 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 

1.  

Lê Thị Ly Ly  Cử nhân Kế toán 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

Phòng Tài chính – 

Kế toán 

2.  

Trần Đức Triều  Cử nhân Kế toán 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

Phòng Tài chính – 

Kế toán 

3.  Trần Thị Thu Hà  Cử nhân Kế toán 
Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

Phòng Tài chính – 

Kế toán 
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11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

4.  

Nguyễn Thị Thanh  Cử nhân Kế toán 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

Phòng Tài chính – 

Kế toán 

5.  
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trâm 
 Cử nhân Kế toán 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

Phòng Tài chính – 

Kế toán 

6.  
Võ Thị Thanh 

Thúy 
 Cử nhân Kế toán 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

Phòng Tài chính – 

Kế toán 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

1 
Nguyễn Thị Mai 

Ly  
Thạc sĩ quản lý 

kinh tế 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

Phòng Tổ chức – 

Hành chính 

2 

Hồ Thị Vân Hiếu  
Văn thư trung 

học 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) 

Phòng Tổ chức – 

Hành chính 

3 

Nguyễn Văn Dũng  
Công nhân trang 

thiết bị y tế 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) và trực 

theo lịch phân công. 

Thứ 7 và CN trực 

theo lịch. 

Phòng Tổ chức – 

Hành chính 

4 

Dương Quang Sơn  Lái xe 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) và trực 

theo lịch phân công. 

Thứ 7 và CN trực 

theo lịch. 

Phòng Tổ chức – 

Hành chính 

5 

Dương Anh Tuấn  Lái xe 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) và trực 

theo lịch phân công. 

Thứ 7 và CN trực 

theo lịch. 

Phòng Tổ chức – 

Hành chính 

6 
Nguyễn Thanh 

Sơn  Kỹ thuật điện 

Từ thứ hai đến thứ 

sáu (Sáng: 07h00 – 

11h30 Chiều: 13h30 

– 17h00) và trực 

Phòng Tổ chức – 

Hành chính 
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theo lịch phân công. 

Thứ 7 và CN trực 

theo lịch. 

PHÒNG DÂN SỐ KHHGĐ – Truyền thông GDSK 

1 
Nguyễn Thị 

Phương Khuyến 
 Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h15 – 17h00)  

 

Phòng Dân số - 

KHHGĐ - 

TTGDSK 

2 
Hồ Thủy Châu 

Khanh 
 Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h15 – 17h00)  

 

Phòng Dân số - 

KHHGĐ - 

TTGDSK 

3 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
 Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h15 – 17h00)  

 

Phòng Dân số - 

KHHGĐ - 

TTGDSK 

4 

Trần Thị Thu 

Hương 
 Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h15 – 17h00)  

  

 

Phòng Dân số - 

KHHGĐ - 

TTGDSK 

5 
Lê Văn Khánh 

Nhật 
 Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h15 – 17h00)  

 

Phòng Dân số - 

KHHGĐ - 

TTGDSK 

6 

 

 

Lê Trương Phước 

Thảo 

 

 

 

000982/TTH-

CCHN 

 

 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn hộ 

sinh, theo quy 

định tại thông tư 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề ngiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo phân công 

lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế 

số lượng bệnh nhân 

KCB đông, thực hiện 

nhiệm vụ theo sự điều 

động, phân công của 

Thủ Trưởng đơn vị. 

Phòng Dân số - 

KHHGĐ - 

TTGDSK 

 

7 

Huỳnh Thị Hiền  Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Phòng Dân số - 

KHHGĐ - 

TTGDSK 

 

8 Hồ Viết Lẫn  Bảo vệ Từ thứ hai đến thứ sáu Phòng Dân số - 
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(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h) 

và trực theo lịch. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. (Sáng: 07h00 – 

11h30; Chiều: 13h30 – 

17h)  

 

KHHGĐ - 

TTGDSK 

Khoa Dược – TTB - VTYT 

1 

Phạm Quốc Việt  CKI Dược 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00)  

 

Khoa Dược – TTB 

- VTYT 

2 
Võ Thị Ánh Tuyết  Dược sĩ ĐH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Khoa Dược – TTB  

3 
Ngô Thị Ái Hà  Dược sĩ ĐH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Khoa Dược – TTB  

4 
Lê Thị Như Lệ  Dược sĩ ĐH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Khoa Dược – TTB  

5 
Lê Thị Hoa  Dược sĩ ĐH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Khoa Dược – TTB  

6 
Lê Thị Bích Ngọc  Dược sĩ ĐH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Khoa Dược – TTB  

7 Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt 
 Dược sĩ ĐH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Khoa Dược – TTB  

8 Hoàng Thị Diệu 

Linh 
 Dược sĩ ĐH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Khoa Dược – TTB  

9 Trần Thị Thanh 

Nga 
 D Dược sĩ ĐH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Khoa Dược – TTB  
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7. 10 TYT XÃ, PHƯỜNG 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn2 

TYT PHƯỜNG THỦY CHÂU 

1 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 

0002222/TTH-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa.  

- Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT xã, 

phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

Trạm Y tế 

phường Thủy 

Châu 

 

2 

 

 

Ngô Viết Thủy 

 

 

 

0002222/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Chuyên 

khoa y học gia đình 

- Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT xã, 

phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế 

phường Thủy 

Châu 

 

3 

 

Võ Thị Huế 

 

0002628/TTH-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

- Hỗ trợ tăng cường 

khoa YHCT –PHCN và 

10 TYT xã, phường khi 

có bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

 

Trạm Y tế 

phường Thủy 

Châu 
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vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

4 

 

 

Nguyễn Thị Phúc 

 

 

 

0002788/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

 

Trạm Y tế 

phường Thủy 

Châu 

 

 

5  

 

Lê Thị Thúy Vân 

 

 

 

0002224/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

Trạm Y tế 

phường Thủy 

Châu 

 

6 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh 
 Dược sĩ CĐ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Trạm Y tế xã 

Thủy Châu 

7 
Bùi Thị Thu  Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế xã 

Thủy Châu 

TYT PHƯỜNG THỦY DƯƠNG 

1 

 

 

Công Thị Hoa Lựu 

 

 

 

000979/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

- Hỗ trợ tăng cường 

khoa YHCT –PHCN và 

10 TYT xã, phường khi 

có bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế 

phường Thủy 

Dương 
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2 

 

 

Ngô Thị Thu Kim 

 

 

 

0002213/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

- Hỗ trợ tăng cường 

khoa YHCT –PHCN và 

10 TYT xã, phường khi 

có bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

Trạm Y tế 

phường Thủy 

Dương 

 

3 

 

 

Đỗ Thị Thời 

 

 

 

0002214/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

Trạm Y tế 

phường Thủy 

Dương 

4 

 

Phan Thị Thủy 

 

 

003683/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn điều 

dưỡng, theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế 

phường Thủy 

Dương 

 

5 

Phạm Thị Ngọc 

Phượng 
 Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế P. 

Thủy Dương 

 

6 
Lê Thị Ngọc  Dược sĩ CĐ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế P. 

Thủy Dương 



40 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

TYT XÃ DƯƠNG HÒA 

1 

Nguyễn Văn Thảo 
 005130/TTH-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa.  

- Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT xã, 

phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế xã 

Dương Hòa 

2 

 

 

Nguyễn Văn Vũ 

 

 

 

0002238/TTH - 

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

Hỗ trợ tăng cường khoa 

YHCT –PHCN và 10 

TYT xã, phường khi có 

bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

 

Trạm Y tế Xã 

Dương Hòa 

 

3 

 

 

Phạm Thị Lan 

 

 

 

0002206/ TTH - 

CCHN 

 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh sơ học, theo Thông 

tư số 12/2011/TT - BYT 

ngày 15/03/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

 

Trạm Y tế Xã 

Dương Hòa 

 

4   Thực hiện phạm vi hoạt Từ thứ hai đến thứ sáu Trạm Y tế Xã 
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Dương Thị Thu Ngân 

 

 

004004/TTH-

CCHN 

 

động chuyên môn điều 

dưỡng, theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

Dương Hòa 

 

 

5 
Nguyễn Thị Lý  Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế xã 

Dương Hòa 

 

6 

Lê Vũ Quốc Huy  Dược sĩ CĐ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Trạm Y tế xã 

Dương Hòa 

TYT XÃ THỦY THANH 

 

1 

 

 

Phan Thị Thúy 

 

 

 

002786/TTH-

CCHN 

 

Bác sỹ  

- Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng. 

- Hỗ trợ tăng cường 

10 TYT xã, phường khi 

có bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế Xã 

Thủy Thanh 

 

 

2 
 

 

Trần Thị Bảo Châu 

 

 

 

003531/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên  môn điều 

dưỡng, theo quy định tại  

TT số 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015  quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

 

Trạm Y tế Xã 

Thủy Thanh 
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y. 

 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

3 

 

 

Ngô Thị Hiền 

 

 

 

0002229/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh trung học, theo TT 

số 12/2011/TT- BYT 

ngày 03/15/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế Xã 

Thủy Thanh 

 

 

4 

 

 

Trần Kim Quang 

 

 

 

0002343/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

- Hỗ trợ tăng cường 

khoa YHCT –PHCN và 

10 TYT xã, phường khi 

có bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế Xã 

Thủy Thanh 

 

 

5 
Trương Thị Thu Hiền 

 
 Dược sĩ TH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Trạm Y tế Xã 

Thủy Thanh 

6 

Võ Thị Kim Hằng  

Dân số viên 
Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế Xã 

Thủy Thanh 

TYT PHƯỜNG THỦY LƯƠNG 

1 
 

 

Nguyễn Tiễn 

 

 

 

0002202/TTH-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa,chuyên 

khoa răng hàm mặt 

- Hỗ trợ tăng cường 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

 

Trạm Y  tế 

phường Thủy 
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các khoa và 10 TYT xã, 

phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

Lương 

 

2 

 

 

Mai Đại Nghĩa 

 

 

 

0002858/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng sơ học , theo 

Quyết định số 41/2005/ 

QĐ- BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y  tế 

phường Thủy 

Lương 

 

3 

 

 

Võ Hạ Ly 

 

 

 

0002223/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh trung học, Theo 

thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y  tế 

phường Thủy 

Lương 

 

4 

 

 

Lê Thị Duyên 

 

 

 

0002204/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

Hỗ trợ tăng cường khoa 

YHCT –PHCN và 10 

TYT xã, phường khi có 

bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

 

Trạm Y  tế 

phường Thủy 

Lương 
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vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

5 

Võ Thị Mỹ Cúc  Dược sĩ CĐ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Trạm Y tế xã 

Thủy Lương 

6 
Hoàng Thị Thu Hằng  Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế xã 

Thủy Lương  

TYT PHƯỜNG PHÚ BÀI 

 

1 

 

 

Trần Như Việt 

 

 

 

002787/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

-  Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT xã, 

phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế 

phường Phú 

Bài 

 

 

2 

 

 

Lư Thị Lành 

 

 

 

0002231/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học 

,theo Quyết đinh số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ 

trưởng  Bộ Nội vụ về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế 

phường Phú 

Bài 

 

 

3 

 

 

Lê Thị Xuân 

 

 

 

0002232/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh đại học, theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của Bộ 

trưởng y tế quy định tiêu 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

 

 

Trạm Y tế 

phường Phú 

Bài 
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chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh. 

 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

 

4 

 

 

Võ Trọng Khánh 

 

 

 

0002230/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

- Hỗ trợ tăng cường 

khoa YHCT –PHCN và 

10 TYT xã, phường khi 

có bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế 

phường Phú 

Bài 

 

5 

Võ Thị Mỹ Gia  Dược sĩ ĐH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Trạm Y tế 

P.Phú Bài 

6 Nguyễn Thị Mỹ 

Nhung 
 Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế 

P.Phú Bài 

TYT XÃ THỦY TÂN 

1 

 

 

Tôn Thất Phụng 

 

 

 

002785/TTH - 

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

-  Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT xã, 

phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

TYT Thủy 

Tân 
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2 

 

 

Nguyễn Thị Hà My 

 

 

 

0002208/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

- Hỗ trợ tăng cường 

khoa YHCT –PHCN và 

10 TYT xã, phường khi 

có bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y Tế Xã 

Thủy Tân 

 

 

3 

 

 

Trần Thị Diệu Hương 

 

 

 

003707/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện  phạm vi hoạt 

động chuyên môn điều 

dưỡng, theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 0710/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y Tế Xã 

Thủy Tân 

 

 

4 

 

 

Nguyễn Thị Dân 

 

 

 

0002239/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học 

,theo Quyết đinh số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ 

trưởng  Bộ Nội vụ về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y Tế Xã 

Thủy Tân 

 

 

5 
 

 

Lê Thị Thu Sương 

 

 

 

0002220/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh trung học theo 

thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 13/03/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy đinh tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

 

Trạm Y Tế Xã 

Thủy Tân 
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chức hộ sinh  

 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

6 

Hoàng Thị Thuân  Dược sĩ TH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

 

Trạm Y tế xã 

Thủy Tân 

7 Nguyễn Hoàng Thảo 

Ly 
 Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế xã 

Thủy Tân 

TYT PHƯỜNG THỦY PHƯƠNG 

 

1 

 

 

Nguyễn Thị Lành 

 

 

 

0001808/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Chuyên 

khoa Y học gia đình. 

- Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT xã, 

phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế 

Phường Thủy 

Phương 

 

2 

 

 

Phạm Thị Mỹ Hoa 

 

 

 

0002218/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

Hỗ trợ tăng cường khoa 

YHCT –PHCN và 10 

TYT xã, phường khi có 

bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế 

Phường Thủy 

Phương 
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3 

 

 

Trần Thị Hải 

 

 

 

003528/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn điều 

dưỡng 

theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số ,tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sinh ,kỹ thuật 

y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế 

Phường Thủy 

Phương 

 

4 

Nguyễn Thị Bích 

Liên 

 

003068/TTH-

CCH 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn điều 

dưỡng 

theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

Trạm Y tế 

Phường Thủy 

Phương 

 

 

5 

 

 

Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 

 

 

 

0002225/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn hộ 

sinh, theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, nữ hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

 

Trạm Y tế 

Phường Thủy 

Phương 

 

 

6 
Võ Thị Cẩm Phương  Dược sĩ CĐ 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

Trạm Y tế 

Phường Thủy 

Phương 
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lịch. 

TYT XÃ PHÚ SƠN 

1 

 

 

Võ Đức Chu 

 

 

 

0002219/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

- Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT xã, 

phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế Xã 

Phú Sơn 

 

 

2 

 

 

Ngô Văn Thuận 

 

 

 

0002857/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng sơ học, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội vụ về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế Xã 

Phú Sơn 

 

 

3 

 

 

Đào Thị Xuân Thúy 

 

 

 

0002217/TTH-

CCHN 

 

Thực  hiện chức trách 

hộ sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ Trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị.. 

 

Trạm Y tế Xã 

Phú Sơn 

 

4 

Nguyễn Thị Kim 

Ngân 
 Dược sĩ TH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Trạm Y tế xã 

Phú Sơn 
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Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

5 
Nguyễn Quang Lược  Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế xã 

Phú Sơn 

TYT XÃ THỦY PHÙ 

 

1 

 

Ngô Đắc Sỹ 

 

 

0002234/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

- Hỗ trợ tăng cường 

các khoa và 10 TYT xã, 

phường khi có bệnh 

nhân tới Khám, chữa 

bệnh đông. 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị.. 

 

Trạm Y tế  Xã 

Thủy Phù 

 

 

2 

 

 

Nguyễn Thị Diễm 

 

 

 

0002236/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội Vụ về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế  Xã 

Thủy Phù 

 

 

3 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Ân 

 

 

 

0002487/TTH-

CCHN 

 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh trung học, theo 

thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Trưởng Bộ y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế  Xã 

Thủy Phù 
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4 

 

Nguyễn Thị Thanh 

 

 

0002235/TTH-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

- Hỗ trợ tăng cường 

khoa YHCT –PHCN và 

10 TYT xã, phường khi 

có bệnh nhân tới Khám, 

chữa bệnh đông. 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Tùy tình hình thực tế số 

lượng bệnh nhân KCB 

đông, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự điều động, 

phân công của Thủ 

Trưởng đơn vị. 

 

Trạm Y tế  Xã 

Thủy Phù 

 

5 

Chu Thị Hồng Hạnh  Dược sĩ TH 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

và trực theo lịch phân 

công. 

Thứ 7 và CN trực theo 

lịch. 

Trạm Y tế xã 

Thủy Phù 

6 Nguyễn Thị Thu 

Hương 
 Dân số viên 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

(Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00) 

Trạm Y tế xã 

Thủy Phù 

 

  Hương Thủy., ngày 18 tháng 10 năm  2022 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  
 

 

 

Nguyễn Văn Vỹ 

 

________ 

1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 
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2 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
3 Ghi danh sách người tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện cấp chứng chỉ 

hành nghề. 
4 Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm. 
5 Địa danh. 
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