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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm   

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn giai đoạn 2020-2022 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN 

 

 Căn cứ Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp; 

Căn cứ Quy chế Bệnh viện được ban hành kèm Quyết định số 

1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 54/1998 QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và chức năng, quyền 

hạn, nhiệm vụ của bệnh viện; 

Căn cứ 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 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; 

Căn cứ khoản 2, Điều 2 Quyết định số 368/QĐ-BV ngày 17/5/2021 của 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Bệnh 

viện giai đoạn 2020-2022; 

 Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban giám đốc bệnh viện ngày 28/6/2022 về 

việc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn giai 

đoạn 2020-2022 theo Quyết định số 368/QĐ-BV ngày 17/5/2021 của Bệnh viện, 

cụ thể như sau: 

1. Tổng số vị trí việc làm: 36 vị trí  



 
 

 

Điều chỉnh tại mục c: Nhóm chức danh chuyên môn dùng chung: 15 vị trí 

Bổ sung thêm vị trí: kỹ sư hạng III: 01 

2. Tổng số lượng người làm việc: 475 người, điều chỉnh như sau: 

a) Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 54 người 

b) Nhóm chức danh chuyên môn y tế: 308 người 

c) Nhóm chức danh chuyên môn dùng chung: 48 người 

d) Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 65 người 

3. Điều chỉnh Phụ lục 4, về vị trí làm việc và số lượng người làm việc (kèm 

theo phụ lục) tại: 

a) Mục II: Vị trí việc làm theo nghề nghiệp chuyên môn: 

- Khoản 4. Điều dưỡng:  Hiện có: 143; Cần thiết :158 Nhu cầu: 15 

- Khoản 5. Hộ sinh:  Hiện có: 31; Cần thiết: 35 Nhu cầu: 4 

b) Mục III: Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 

- Khoản 12. Kỹ thuật viên trang thiết bị y tế: Hiện có: 02; Cần thiết :02 Nhu 

cầu: 0 

- Khoản 13. Kỹ sư hạng III: Hiện có: 0; Cần thiết :01 Nhu cầu: 01 

- Khoản 14. Công nghệ thông tin: Hiện có: 01; Cần thiết :03 Nhu cầu: 02 

4. Điều chỉnh Phụ lục 5 về hạng chức danh nghề nghiệp (kèm theo phụ lục) 

Điều 2. Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn có trách nhiệm tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức, người lao động theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được điều 

chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế tại đơn vị. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán, Kế hoạch 

tổng hợp, Điều dưỡng; Trưởng các khoa, phòng thuộc Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn căn cứ Quyết định thi hành./. 

          
Nơi nhận: 

-  Như  Điều 3; 

-  Sở Nội vụ;  

-  Sở Y tế  (báo cáo); 

-  BCH Đảng ủy; 

-  Lãnh đạo Bệnh viện; 

-  Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

          

 

 

Trần Quốc Việt 
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