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  PHẦN I 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

 

A.  SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1 Khái quát nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị 

1.1. Khái quát đặc điểm 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (ĐKKV) được thành lập vào ngày 15 -

tháng 7 năm 1998 tại Quyết định số 54/QĐ-UB ngày 04 tháng 7 năm 1998 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định, có trụ sở làm việc tại 202 Quang Trung, phường 

Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, là Bệnh viện hạng II tuyến tỉnh có chức năng cung 

cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và 

các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Bệnh viện hoạt động với quy mô 

hiện nay là 380 giường kế hoạch Sở Y tế giao, giường kế hoạch Bệnh viện 

787giường. 

 Về chuyên môn, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các kỹ thuật được phân 

tuyến đối với Bệnh viện hạng II. Hiện tại Bệnh viện có: 05 phòng chức năng: 

Phòng Kế hoạch -Tổng hợp (bao gồm quản lý chất lượng), phòng Tổ chức - Hành 

chính, phòng Điều dưỡng (bao gồm công tác xã hội), phòng Tài chính - Kế toán, 

phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế; 12 khoa lâm sàng: Khoa Khám - Cấp cứu; khoa 

Hồi sức cấp cứu; khoa Nội tổng hợp; khoa Nhi; khoa Truyền Nhiễm; khoa Y học 

cổ truyền - Vật lý trị liệu -Phục hồi chức năng; khoa Ngoại tổng hợp; khoa Ngoại 

Chấn thương - Thần kinh, khoa Gây mê hồi sức; khoa Nội Tim mạch - Lão khoa, 

khoa Liên chuyên khoa (Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng), khoa Phụ sản và 04 

khoa cận lâm sàng: khoa Xét nghiệm; khoa Dược; khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - 

Dinh dưỡng; khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng. Sở Y tế giao biên chế 

giao năm 2020 là 450 người. Bệnh viện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn giai đoạn 2020-2022 tại 
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Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Định. 

1.2. Nội dung hoạt động của Bệnh viện 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy 

định như sau:  

- Thực hiện cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy 

định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các 

trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, 

phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định 

của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; khám giám 

định pháp y khi có yêu cầu. 

- Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ 

cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện và 

nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học 

tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định. 

- Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp 

luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn giáo 

dục sức khỏe về y tế. 

- Chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn khi các đơn vị tuyến dưới có yêu cầu. 

- Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý 

theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế tại đơn vị và các đối tượng 

khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối 

ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, 

hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y 

tế và quy định của pháp luật. 

- Thực hiện ký hợp đồng hàng năm với cơ quan bảo hiểm xã hội về việc khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện theo quy định của pháp luật. 

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan. 

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định 

của pháp luật. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao. 

1.3. Đối tƣợng phục vụ, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị 

  - Đối tượng phục vụ: 

 Người bệnh cấp cứu; Người bệnh đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế ban đầu tại 

Bệnh viện; Người bệnh do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác chuyển đến và 

người bệnh có nhu cầu. Người bệnh là nước ngoài; Các đối tượng khác khi có nhu 

cầu; Đối tượng đến học tập, công tác, nghiên cứu khoa học và các đối tượng khác 

đến làm việc theo quy định pháp luật. 

   - Phạm vi hoạt động:  

 Bệnh viện hoạt động trong phạm vi chuyên môn của Bệnh viện đa khoa 

tuyến tỉnh hạng II, theo Giấy phép hoạt động, danh mục kỹ thuật đã được các cấp 

phê duyệt và các quy định khác của Nhà nước. 

 - Tính chất hoạt động: 

Bệnh viện dưới sự chỉ đạo, quản lý của Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và trước pháp luật về hoạt động của đơn vị. 

1.4. Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 

 Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, 

biên chế, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và cơ sở vật chất của Sở Y tế nhằm bảo 

đảm thống nhất quản lý của ngành y tế. 

Về tổ chức, bộ máy: Quy định tổ chức và hoạt động bao gồm chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 

20/5/2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài 

chính đối với Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn giai đoạn 2020-2022. Việc 

tuyển dụng, sử dụng theo quy định pháp luật về viên chức và các quy định pháp 

luật lao động hiện hành. 

Bệnh viện được chủ động xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng 

người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định 

pháp luật. 

Về Tài chính: Bệnh viện tự hạch toán nguồn thu của đơn vị bảo đảm chi phí 

hoạt động chi thường xuyên (theo phân loại đơn vị sự nghiệp của Nghị định 

85/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập). Hoạt động của Bệnh viện mang tính chất cung 

cấp dịch vụ công, sử dụng viên chức theo quy định pháp luật về quản lý viên chức;  

Hiện nay đơn vị thực hiện theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định v/v phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với 
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Bệnh viện Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn 

thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022-2025; 

 Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Kho bạc 

Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.  

1.5. Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn lực Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn 

 1.5.1. Chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch: 

STT Năm 
Giƣờng bệnh 

kế hoạch 

Giƣờng bệnh 

thực kê 

Công suất sử 

dụng giƣờng 

bệnh 

Ghi chú 

1 2018 320 686 195  

2 2019 330 690 180  

3 2020 360 787 135  

 

1.5.2. Về tổ chức bộ máy:  

Hiện tại Bệnh viện có 21 khoa, phòng gồm: 05 phòng chức năng, 12 khoa lâm 

sàng và 04 khoa cận lâm sàng, cụ thể: 

 - 5 phòng chức năng, gồm: 

 + Phòng Tổ chức - Hành Chính; 

 Phòng Kế hoạch tổng hợp (bao gồm quản lý chất lượng);  

 Phòng Tài chính - Kế toán; 

 Phòng Điều dưỡng (bao gồm công tác xã hội) ; 

 Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế. 

- 12 khoa lâm sàng, gồm: 

 Khoa Nội Tổng hợp; 

 Khoa Nội Tim mạch- Lão Khoa;       

 Khoa Hồi sức cấp cứu; 

 Khoa Truyền nhiễm; 

 Khoa Nhi;  
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 Khoa Phụ sản; 

 Khoa Gây mê - Hồi sức; 

 Khoa Ngoại Chấn thương - Thần kinh;  

 Khoa Ngoại Tổng hợp; 

 Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng; 

 Khoa Khám bệnh; 

 Khoa Liên chuyên khoa (Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng). 

 -  4 khoa cận lâm sàng, gồm: 

 Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; 

 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng; 

 Khoa Xét nghiệm; 

 Khoa Dược. 

1.5.3. Vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu chuyên môn và hạng 

chức danh nghề nghiệp 

  1.5.3.1. Thực trạng nhân lực hiện tại tính đến 01/5/2021 có 454 viên chức 

và người lao động, trong đó: 

 Viên chức: 347 (Chuyên môn y tế: 311; Chuyên môn nghiệp vụ khác: 36);   

 Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 64  

 Hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2019/NĐ-CP: 43 (hợp đồng làm 

chuyên môn y tế 37, chuyên môn nghiệp vụ khác 06). 

      1.5.3.2. Cơ cấu nhân lực hiện tại: 

STT 

 

Chức danh 

 nghề nghiệp 

Hiện tại 

Viên 

chức 

Hợp đồng 

chuyên môn 

Hợp đồng 

theo NĐ68 

1 Bác sĩ 62 03  

2 Điều dưỡng 162 18  

3 Hộ sinh  31 02  

4 Y sĩ 01 02  

5 Kỹ thuật y 32 05  

6 Dược sĩ  20 07  

7 Quản lý 03   
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STT 

 

Chức danh 

 nghề nghiệp 

Hiện tại 

Viên 

chức 

Hợp đồng 

chuyên môn 

Hợp đồng 

theo NĐ68 

8 Kỹ sư, Công nghệ TT 04   

9 Chuyên viên và tương đương 06   

10 Kỹ thuật viên TTBYT, tin học  01 01  

11 Kế toán 23 04  

12 Dược tá 01   

13 Hộ lý – y công 01  46 

14 Lái xe   05 

15 Bảo vệ   09 

16 Công nhân kỹ thuật, điện nước  01 04 

  347 43 64 
 

1.5.3.3. Phân theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp 
 

 

STT 

 

Danh mục vị trí việc làm 

Số lƣợng hiện có đến 01/5/2021 

Viên 

chức 

Hợp đồng lao 

động theo Nghị 

định 

161/2019/NĐ-

CP 

Hợp đồng lao 

động theo 

Nghị định 

68/2010/ NĐ-

CP 

1 Giám đốc 01   

2 Phó Giám đốc 02   

3 Trưởng khoa 15   

4 Trưởng phòng 05   

5 Phó Trưởng khoa 14   

6 Phó Trưởng phòng 04   

7 Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật 

viên trưởng khoa 

13   

8 Bác sĩ 37 03  

9 Điều dưỡng 151 18  

10 Hộ sinh  31 02  

11 Kỹ thuật y 26 05  

12 Y sĩ 01 02  

13 Dược sĩ  17 07  
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STT 

 

Danh mục vị trí việc làm 

Số lƣợng hiện có đến 01/5/2021 

Viên 

chức 

Hợp đồng lao 

động theo Nghị 

định 

161/2019/NĐ-

CP 

Hợp đồng lao 

động theo 

Nghị định 

68/2010/ NĐ-

CP 

14 Chuyên viên 05   

15 Kỹ sư 02   

16 Kỹ thuật viên TTBYT, Tin học  01 01  

17 Kế toán 20 04  

18 Dược tá 01   

19 Hộ lý, Y công 01  46 

20 Lái xe   05 

21 Nhân viên điện nước  01 04 

22 Bảo vệ   09 

 Tổng cộng: 347 43 64 

 

 1.5.4. Tài chính của Bệnh viện trong 3 năm ( 2018-2019-2020) 
 

ĐVT: triệu đồng 
 

 

Nội dung 

 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Thu thƣờng xuyên 

          

104.529  

          

127.950  

     

107.823  

Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp 

              

1.184  

              

2.670  

       

  2.473  

Nguồn thu Dịch vụ khám chữa bệnh 

            

8.075  

          

118.529  

       

99.048  

- Nguồn thu Bảo hiểm y tế 

            

83.661  

          

101.887  

     

  81.947  

- Nguồn thu viện phí trực tiếp 

            

14.414  

            

16.642  

     

  17.101  

Nguồn thu hoạt động dịch vụ  

(Nguồn thu dịch vụ khác) 

              

5.270  

              

6.751  

        

 6.302  

Chi thƣờng xuyên 

 (Không bao gồm chi trả thu nhập tăng thêm) 

            

77.745  

            

84.208  

       

84.793  

Chi từ nguồn NSNN 
              

1.184  

              

2.670  

      

   2.73  

Chi từ nguồn thu đƣợc để lại                               
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Nội dung 

 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

76.561  81.538   82.320  

Chi cho nhân lực  

(tiền lương, tiền công, các khoản đóng góp, chi 

thanh toán cá nhân) 

            

37.921  

            

42.062  

       

44.486  

Chi cho hành chính  (Vật tư văn phòng, thông 

tin, tuyên truyền, liên lạc) 

              

1.165  

              

1.147  

         

1.418  

Phúc lợi tập thể       

Chi dịch vụ công cộng 

              

2.793  

              

3.173  

        

 2.450  

Công tác phí 

                 

348  

                

319  

        

    271  

Chi phí thuê mướn 

                 

616  

                 

636  

           

 419  

Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn 

và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ 

tầng từ kinh phí thường xuyên 

                 

562  

             

1.662  

          

  422  

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 

            

33.053  

            

31.162  

       

30.798  

Chi trợ cấp thôi việc 
 

      

Chi công tác Đảng       

Chi khác 

                 

102  

                 

106  

          

  133  

Mua sắm TSCĐ 
 

      

Chi nguồn khác (DV) 

                     

1  

              

1.271  

        

 1.923  

Trích dự phòng 35%, 40%, 20% nguồn để 

cải cách tiền lƣơng 

            

12.831  

            

19.882  

        

 5.202  

Chênh lệch thu, chi chi trích lập các quỹ  

(IV=I-II-III) 

            

13.953  

            

23.860  

       

17.828  

Phần chi thu nhập tăng thêm 
            

10.020  

              

6.808  

        

 6.171  

Trích lập các quỹ 
            

21.716  

            

21.211  

       

15.550  

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 
              

4.840  

              

4.206  

       

  3.102  

Quỹ Phúc lợi 
              

4.372  

              

4.994  

       

  3.603  

Qũy Khen thưởng                                     
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Nội dung 

 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

3.479  4.762   4.307  

Qũy Dự phòng ổn định thu nhập 
                

702  

              

7.088  

        

 4.319  

Qũy Khác 
            

8.323  

                 

161  

         

   219  
 

1.6. Những yếu tố tác động đến hoạt động của Bệnh viện 

 1.6.1. Một số yếu tố thuận lợi: 

 - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, trong những năm qua tình trạng quá tải liên 

tục trong 3 năm 2018 -  2019 -  2020 là: 170 %, đặc biệt thiếu nhân lực bác sĩ, nên 

chất lượng khám, chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chưa cao, thực sự chưa 

đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và còn chịu nhiều áp lực. 

 - Cơ sở hạ tầng: Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy Hoài 

Nhơn và Sở Y tế Bình Định, trong những năm đã đầu tư xây dựng mới khu Mở 

rộng Bệnh viện, đồng thời cải tạo, sửa chữa khang trang các khoa điều trị nội trú 

như: khoa Nội Tim mạch - Lão khoa, khoa Gây mê hồi sức, cải tạo, sửa chữa toàn 

bộ nhà vệ sinh trong toàn bệnh viện đã đưa vào sử dụng và hiện nay đang cải tạo, 

sửa chữa các hạng mục: Khoa Nhi, khoa Xét nghiệm cải tạo thành khu điều trị Nhi 

sơ sinh, khoa Hồi sức cấp cứu cải tạo thành khu hồi tỉnh sau mổ, Khoa Phụ sản, 

hành lang chính bệnh viện, đầu tư mua sắm trang thiết bị để phục vụ khám, chữa 

bệnh được nâng cao. 

- Các mặt bệnh tật hiện nay ngày càng đa dạng, bệnh mạn tính nhiều, nhiều ca 

bệnh nặng, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việc rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh 

nhân là khó khăn. Yêu cầu được khám, chữa bệnh, chăm sóc ở tuyến trên của người 

bệnh ngày càng cao. Tuy nhiên Bệnh viện cố gắng rút ngắn ngày điều trị trung bình 

để đảm bảo tiếp nhận bệnh nhân trên địa bàn khu vực Bắc Bình Định và các huyện 

phía Nam tỉnh Quảng Ngãi.   

1.6.2. Một số yếu tố khó khăn: 

 - Quy mô giường bệnh và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Bệnh viện mặc dù đã 

tăng cường đầu tư nhưng chưa đáp ứng kịp nhu cầu của Nhân dân khu vực phía Bắc 

tỉnh Bình Định. 

- Mô hình bệnh tật thay đổi theo sự phát triển kinh tế, xã hội và sự biến đổi khí 

hậu, tác động môi trường.  

- Một số dịch bệnh mới ngày càng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức 

tạp, nhất là hiện nay dịch Covid - 19 diễn biến khôn lường. 
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- Nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân đa dạng, phong 

phú. 

  - Quy định về mức thu viện phí và các tỷ lệ trích chi cho hoạt động bộ máy còn 

nhiều khó khăn, chưa bảo đảm cho đơn vị sự chủ động về nguồn tài chính trong quản 

lý. 

- Các quy định về thu phí dịch vụ khám chữa bệnh của các cấp chưa phù hợp 

với  yêu cầu thực tế, ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện. 

- Thu nhập chung của nhân viên còn thấp; một số chế độ phụ cấp chưa giải 

quyết thỏa đáng đối với thời gian và sức lực của nhân viên. 

2. Sự cần thiết 

- Nhiệm vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn có vai trò quan 

trọng cho Nhân dân khu vực phía Bắc Bình Định, góp phần thực hiện mục tiêu 

chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của đất nước. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án vị trí việc làm của 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn là việc xác định được số lượng biên chế đủ, đồng thời 

xác định cơ cấu viên chức hợp lý về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển của Bệnh viện hiện nay và những năm tiếp theo. 

- Yếu tố con người là nguồn lực quan trọng, quyết định việc thực hiện nhiệm 

vụ, các chương trình mục tiêu Quốc gia của ngành Y tế đã được cụ thể hóa tại 

Quyết định số 122/2013/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng chính phủ về 

Phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm ngoài việc thực hiện chủ trương của các cấp 

có thẩm quyền, đồng thời còn là cơ sở để phát triển nguồn nhân lực chuyên môn, 

kỹ thuật của Bệnh viện đồng bộ và có kế hoạch; xây dựng đề án cũng là cơ sở để 

làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch trong tổ chức hoạt động bộ máy của Bệnh 

viện hiện nay và dự báo nguồn kinh phí cho những năm tiếp theo.  

- Đề án xây dựng nhằm mục đích sắp xếp tổ chức hợp lý, bố trí việc làm đối 

với nguồn nhân lực Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn một cách khoa học, phát huy tốt 

nhất vai trò cá nhân, đảm bảo thường xuyên nâng cao hiệu quả trong hoạt động 

khám chữa bệnh của Bệnh viện hướng đến sự hài lòng người bệnh và Nhân dân. 

B. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Đề án vị trí việc làm được xây dựng căn cứ vào các cơ sở pháp lý sau: 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội khóa 14 về sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 
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- Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm 

trong đơn vị sự nghiệp; 

- Nghị định 120/2020NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định 115/2020NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế Quy 

định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y 

tế-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng; 

- Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Y tế-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; 

- Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Y tế-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược; 

- Thông tư số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Y tế-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng; 

- Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy 

định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện; 

- Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2014 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện 

nhà nước; 

- Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;  

- Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;  

- Quyết định số 816/QĐ-BYT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế về phê 

duyệt tài liệu “ Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản  của Giám đốc Bệnh viện 

- Quyết định số 122/2013/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng chính phủ 

về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ 

ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản pháp quy của Bộ Y tế về 

thay đổi, bổ sung điều chỉnh  một số quy định của Quy chế bệnh viện; 
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- Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc công nhận xếp hạng lại cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế; 

- Quyết định số 54/1998/QĐ-UB ngày 04 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

- Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện đa khoa khu vực 

Bồng Sơn giai đoạn 2020-2022; 

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế; 

    - Quyết định số 351/QĐ-SYT ngày 24/3/2020 của Sở Y tế Bình Định về việc 

phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2021 cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

     - Quyết định số 2054/QĐ-SYT ngày 23/12/2020 của Sở Y tế Bình Định về 

việc phân bổ kế hoạch giường bệnh năm 2021. 

       PHẦN II 

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƢỢNG NGƢỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ 

CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 
 

A. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƢỢNG NGƢỜI LÀM VIỆC  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện và đặc điểm, quy 

mô hoạt động, đối tượng phục vụ, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn xác định vị trí việc 

làm: 

      

STT 
Tên danh mục vị trí việc 

làm 

Số lƣợng 

vị trí 

việc làm 

Số lƣợng 

ngƣời 

hiện có 

Nhu 

cầu 

Tổng số 

ngƣời làm 

việc cần 

thiết 

I 
Vị trí việc làm lãnh đạo, quản 

lý, điều hành 
9 54   54 

II 
Vị trí việc làm chức danh 

nghề nghiệp chuyên ngành 
07 256 52 308 

III 

Vị trí việc làm chức danh 

nghề nghiệp chuyên môn 

dùng chung 

15 36 12 48 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ  05 65   65 
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STT 
Tên danh mục vị trí việc 

làm 

Số lƣợng 

vị trí 

việc làm 

Số lƣợng 

ngƣời 

hiện có 

Nhu 

cầu 

Tổng số 

ngƣời làm 

việc cần 

thiết 

  Tổng cộng: (I+II+III+IV) 36  411 64 475 

(Điều chỉnh tại phụ lục 4 kèm theo) 

B. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

Căn cứ quy mô phát triển, tính chất, mức độ công việc và các văn bản hiện 

hành hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, các văn bản pháp luật, Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp:  

(Điều chỉnh tại Phụ lục 5 kèm theo). 

C.  MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC VÀ THỐNG KÊ 

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC - HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHỆP 

  (Phụ lục 1,2,3 kèm theo) 

D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

  -  Sở Y tế tăng chỉ tiêu giường bệnh để phù hợp với tình hình thực tế tại đơn 

vị; Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng, xây dựng mới khối Ngoại, Sản, 

phòng mổ; đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại. 

  - Căn cứ vào nhu cầu thực tế và sự cần thiết để thực hiện công tác khám bệnh, 

chữa bệnh, trên cơ sở cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn đã rà soát đối chiếu với nhu cầu công việc và nguồn tài chính, tổ 

chức triển khai từ các khoa phòng xây dựng Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện với 36 

vị trí việc làm tương ứng với 475 người làm việc. 

Để có cơ sở tổ chức tuyển dụng, quản lý, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí 

sắp xếp nguồn nhân lực nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn ban hành quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm tại đơn vị và 

báo cáo Sở Nội vụ, Sở Y tế theo dõi./. 
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