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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản lý chất lượng 

Trung tâm y tế Quế Sơn 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẾ SƠN 

 

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về 

việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại 

bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-SYT ngày 23/10/2014 của Giám đốc Sở Y tế 

Quảng Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quế Sơn; 

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-TTYT, ngày 3 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc 

Trung tâm y tế Quế Sơn về việc thành lập Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện; 

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản lý chất lượng Trung tâm y tế Quế 

Sơn ngày 3/11/2016 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản lý chất lượng Trung 

tâm y tế Quế Sơn theo nguyên tắc: 

Chủ tịch Hội đồng là người chịu trách nhiệm về chất lượng Bệnh viện, đồng thời 

quyết định mọi mặt đến hoạt động quản lý chất lượng Bệnh viện. Có quyền cao 

nhất trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng 

Bệnh viện. 

Phó Chủ tịch thường trực thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch hội 

đồng, thay mặt Chủ tịch hội đồng điều hành khi được Chủ tịch hội đồng ủy quyền. 

Các thành viên chịu sự phân công của Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm tham gia 

các hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện thuộc lĩnh vực được phân công và chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch hội đồng về nội dung được phân công. 

Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm,  tham mưu cho Giám đốc về công 

tác quản lý chất lượng Bệnh viện. Nội dung thông tin phải đảm bảo chính xác kịp 

thời, phát hiện các vấn đề chất lượng, các nguy cơ tìm ẩn đối với an toàn người 

bệnh, xác định các vấn đề ưu tiên và đề xuất các vấn đề các đề án đảm bảo cải tiến 

chất lượng và an toàn đối với người bệnh với Giám đốc bệnh viện theo nguyên tắc 

lấy người bệnh làm trọng tâm. Các ủy viên thực hiện tốt phần công việc của mình 



đảm nhiệm, trường hợp không nhất trí hoặc quá quyền hạn thì báo cáo Chủ tịch 

Hội đồng quyết định. 

Hội đồng tổ chức họp định kỳ hàng tháng, hoặc đột xuất khi có yêu cầu và họp 

tổng kết đánh giá theo năm công tác. 

Tùy theo tình hình công tác, việc phân công giữa các thành viên có thể phân 

công, bổ sung cho hợp lý 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể: 

1. Ông Đinh Hữu Long - Chủ tịch Hội đồng 

Chịu trách nhiệm về chất lượng Bệnh viện, đồng thời quyết định mọi mặt đến 

hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng 

trong Bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Có quyền cao nhất trong việc tổ 

chức, chỉ đạo, điều hành, duy trì cải tiến chất lượng hoạt động nhằm đảm bảo chất 

lượng Bệnh viện. 

2. Ông Nguyễn Phúc  - P. Chủ tịch Hội đồng 

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, thay mặt Chủ tịch 

Hội đồng điều hành khi Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại các điều 8, 10, tại Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 

12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

3. Ông Đỗ Nhơn  - P. Chủ tịch Hội đồng 

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, thay mặt Chủ tịch 

Hội đồng điều hành khi Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại các điều, 11, 16 tại Thông tư 19/2013/TT-BYT 

ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất 

lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

 

4. Ông  Nguyễn Thanh Nam    - Thư ký Hội đồng 

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình và cải tiến chất lượng, duy trì 

quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bệnh viện, xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ 

liệu đo lường chất lượng ( Cụ thể tại các điều 3,4,5,6,8, 12,13,14,15 tại thông tư 

19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực 

hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện), trình Chủ 

tịch Hội đồng phê duyệt. 

Làm đầu mối về các nội dung hoạt động quản lý chất lượng Bệnh viện. Thực hiện 

báo cáo về các nội dung quản lý chất lượng Bệnh viện. 

5. Ông Trần Thanh Hải - Thành viên 

Làm đầu mối giúp lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện, theo dõi các hoạt động  

liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện; Thực hiện các kế hoạch hoạt động của 

mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện. Tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng 

bệnh viện theo phân công của Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện. 



6. Bà Võ Thị Nguyệt  - Thành viên 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Tham gia tổ chức thực hiện việc áp dụng bộ tiêu chí tiêu chuẩn chất lượng, tham 

gia các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn về quản lý chất lượng. Thực 

hiện nhiệm vụ cụ thể tại các điều 10,11,16,17,19 tại thông tư 19/2013/TT-BYT 

ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất 

lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

7. Ông Hồ Tâm Tính  - Thành viên 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Tham gia đánh giá chất lượng bệnh viện, tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện, 

bồi dưỡng, tập huấn về quản lý chất lượng. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại điều 7, 17 thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 

tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

8. Ông Lương Thạch Vũ - Thành viên 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Tham gia đánh giá chất lượng bệnh viện, tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện, 

bồi dưỡng, tập huấn về quản lý chất lượng. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại điều 7, 17 thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 

tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

9. Bà Trương Hoàng Linh - Thành viên 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Tham gia đánh giá chất lượng bệnh viện, tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện, 

bồi dưỡng, tập huấn về quản lý chất lượng. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại điều 7, 17 thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 

tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 



10. Ông  Phạm Mai  - Thành viên 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại điều 7, 17 thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 

tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

11. Bà Hồ Thị Bích Thiệp - Thành viên 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại điều 7, 17 thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 

tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

12. Ông Lê Văn Vũ - Thành viên 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại điều 7, 17 thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 

tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

13. Trương Sum By - Thành viên 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại điều 7, 17 thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 

tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

14. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Thành viên 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại điều 7, 17 thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 

tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 



15.Nguyễn Hoàng Tú   - Thành viên  

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng tổ chức triển khai bộ tiêu chí tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, hoặc Đề án bảo đảm cải tiến chất 

lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, phù hợp với điều kiện Bệnh viện; Đánh 

giá nội bộ lý chất lượng bệnh viện. 

Tham gia đánh giá chất lượng bệnh viện, tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi 

dưỡng, tập huấn về quản lý chất lượng. 

Xây dựng kế hoạch theo dõi, giám sát, thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố, 

nghiên cứu biện pháp khắc phuc. Hỗ trợ các nhóm chất lượng tại các khoa, phòng 

thực hiện đề án bảo đảm cải tiến chất lượng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ban giám đốc và các phòng 

chức năng, các khoa có liên quan và các nhân được phân công nhiệm vụ cụ thể tại 

điều 2 căn cứ quyết định thi hành. 

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

- Lưu VT 

 

 

 

 


