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Quy trình sử dụng và vận hành điện Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 03/11/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

Giám đốc □ □

Phó giám đốc □ □
Phòng TC _ HC □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng  sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắ t nội dung hạng mục sửa đổi
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Quy trình sử dụng và vận hành điện Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 03/11/2017

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất về phương pháp quản lý và sửa chữa hệ thống điện đang 
được sử dụng trong bệnh viện. Đảm bảo toàn bộ hệ thống điện hoạt động tốt phục 
vụ hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình  này áp dụng với mọi thiết bị máy móc đang được sử dụng tại các 
khoa phòng trong bệnh viện.

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH

A. Quy định chung về hệ thống điện

1. Quy định chung

a, Hệ thống điện và các thiết bị điện là tài sản của bệnh viện. Vì vậy CBVC trong toàn 
bệnh viện phải có trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích, không tự tiện sửa 
chữa, bảo dưỡng và di chuyển khi không được yêu cầu.

b, Phòng TCHC có trách nhiệm

- Sửa chữa đột suất toàn bộ thiết bị điện trong bệnh viện

- Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện trình ban giám đốc phê duyệt. Sau khi 
được phê duyệt, phòng TCHC tìm nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng lực chuyên môn để 
soạn thảo hợp đồng và trình ban giám đốc ký kết.

- Ngay sau khi hợp đồng được ký, phòng TCHC phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ 
thực hiện kế hoạch bảo dưỡng đã được phê duyệt.

c, Lãnh đạo các đơn vị sử dụng thiết bị trong bệnh viện có trách nhiệm tạo điều kiện 
làm việc thuận lợi cho việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Hướng dẫn nhà cung cấp dịch 
vụ thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh y tế của bệnh viện, đồng thời cử nhân 
viên do mình phụ trách cùng giám sát chất lượng và quy trình bảo dưỡng với nh ân viên 
kỹ thuật của phòng TCHC.

d, Người vận hành sử dụng thiết bị có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy vận hành, 
bảo quản thiết bị điện của bệnh viện và thông báo đầy đủ, kịp thời cho phòng TC HC 
mọi sự cố bất thường xảy ra đối với thiết bị.

e, Phòng Tài chính kế toán có trách nhiệm thanh toán theo đúng nội dung hợp đồng đã 
ký kết.
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Quy trình sử dụng và vận hành điện Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 03/11/2017

2. Quy trình  bảo dưỡng định kỳ

a, Khi kế hoạch bảo dưỡng định kỳ đã được ban giám đốc phê duyệt phòng TC 
HC soạn thảo công văn gửi cho các đơn vị sử dụng thiết bị để phối hợp thực hiện 
trước hai tuần khi tiến hành bảo dưỡng. Khi tiến hành bảo dưỡng nhân viên kỹ 
thuật phòng TCHC phải kiểm tra toàn bộ tình trạng của thiết bị.

b, Tùy theo số lượng, mức độ phức tạp của thiết bị điện, trưởng phòng TCHC sẽ 
đề nghị số thiết bị nào sẽ do nhà cung cấp đảm nhiệm và những thiết bị nào do 
phòng TCHC đảm nhiệm. Việc thuê ngoài hay nội bộ thực hiện được xác định rõ 
từ lúc lập kế hoạch trình ban giám đốc phê duyệt.

3. Phòng TCHC ( bộ phận kỹ thuật sửa chữa )

- Phải có sổ tiếp nhận thông báo sự cố của thiết bị điện do các đơn vị sử dụng 
thông báo ghi rõ : giờ / ngày / tháng / năm tên đơn vị thiết bị yêu cầu

- Sau khi được lãnh đạo phòng TCHC phê duyệt, bộ phận kỹ thuật sửa chữa tiến 
hành sửa chữa kịp thời để sử dụng.

- Mọi thông tin về sự cố, biện pháp sử lý sự cố của thiết bị hỏng phải được ghi 
chép đầy đủ và có xác nhận của phòng TCHC đơn vị sử dụng trong phiếu yêu cầu 
sửa chữa thiết bị

- Kết quả sửa chữa, khắc phục sự cố, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường 
được ghi vào phiếu yêu cầu sửa chữa thiết bị có xác nhận của nhân viên trực tiếp 
sửa chữa, người vận hành, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo đơn vị sử dụng thiết 
bị điện.

- Trường hợp thiết bị hỏng nặng không thể khắc phục được, nhân viên kỹ thuật 
bộ phận sửa chữa phải báo cáo lãnh đạo phòng TCHC và lãnh đạo đơn vị sử dụng 
để có phương án điều chỉnh bổ xung thiết bị khác để đơn vị có thiết bị làm việc 
bình thường.

4. HỒ SƠ

Hồ sơ của quy trình này bao gồm: kế hoạch bảo dưỡng, sổ theo dõi bảo dưỡng, 
phiếu yêu cầu sửa chữa, hợp đồng và biên bản nghiệm thu với cơ sở bảo dưỡng 
sửa chữa bên ngoài lưu tại phòng TCHC lâu dài.

5. PHỤ LỤC

- Danh mục quản lý thiết bị

- Phiếu yêu cầu sửa chữa thiết bị
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Quy trình sử dụng và vận hành điện Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 03/11/201 y

- Sổ theo dõi bảo dưỡng. sửa chữa thiết bị

DANH MỤC QUẢN LÝ THIẾT BỊ

STT Tên thiết bị M ã số TB Đơn vị sử dụng Ghi chú

Ngày .... Tháng .... N ă m .....

Cán bộ quản lý TTB
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Quy trình sử dụng và vận hành điện Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 03/11/2017

PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA THIẾT BỊ

Tên thiết bị :..........................

Người sử dụng :...................

1, Mô tả sự cố của thiết bị :

N g ày ....... / ......... /

Người sử dụng ( ký ) .................Lãnh đạo đơn vị ( ký ) :...........

2, Tình trạng thiết bị, đánh giá sơ bộ và kiến nghị biện pháp sử lý :

Ngày...... / ....... /200...............Cán bộ tổ sửa chữa TB
( ký ).............................................

Ý kiến lãnh đạo phòng TC -  HC.................................................................

3, Kết quả, tình trạng thiết bị sau xử lý :

N gày  / ..... /200... Xác nhận của người sử dụng ( ký ) ................

.. .Mã :.. 

Đơn vị :

Trang 6/9



Quy trình sử dụng và vận hành điện Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 03/11/2017

SỔ THEO DÕI SỬA CHỮA THIẾT BỊ

Ngày

Tháng

năm

Đơn
vị

yêu
cầu

Người
yêu
cầu

r p  /VTên,
mã

hiệu
thiết

bị

Hiện trạng

( ghi rõ hiện 
trạng thiết bị 
hỏng )

Biện 
pháp 
sử lý 
sơ bộ 
hoặc 
sửa 

chữa

Người
thực
hiện

Thời
gian
hoàn
thành

Kêt
quả
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Quy trình sử dụng và vận hành điện Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 03/11/2017

B. Vận hành máy phát điện 650 KVA.

1. Kiểm tra  trước khi vận hành máy.

- Trước khi khởi động máy phát điện, cần kiểm tra các quy phạm an toàn về máy và
thông báo cho người xung quanh khu vực vận hành.

- Để ngăn ngừa các sự cố xảy ra, phải luôn đảm bảo tình trạng máy phát đã được kiểm 
tra đầy đủ trước khi khởi động.

2. Kiểm tra  nhớt bôi trơn  máy.

- Rút que thăm nhớt ra, chùi sạch nhớt bám trên que, lắp vào trở lại sau đó rút ra một 
lần nữa. Nếu mức nhớt nằm trong giới hạn trên và dưới chấp nhận được.

- Nếu nhớt phải châm đày giới hạn trên.

- Cũng cần kiểm tra nhớt có bị đổi màu hoặc có bị quá dơ hay không. Nếu có thì tiến
hành thay nhớt mới ngay sau khi vận hành.

- Nếu bạn khởi động máy trước khi kiểm tra nhớt máy thì phải dừng máy lại, để nguội 
từ 10 -  20 phút sau đó mới được kiểm tra nhớt máy

3. Kiểm tra  lượng nước làm mát.

- Không được tháo nước nắp két nước khi máy quá nóng, hơi nước ở nhiệt độ cao sẽ
gây bỏng.

- Thành phần chất chống đông sử dụng chỉ chiếm từ 30 -  60%

- Loại nước làm mát phải là nước sạch, nước máy hoặc nước giếng khoan không có 
phèn, bùn đất chất cạn bã

4.Kiểm tra  nhiên liệu.

- Kiểm tra lượng nhiên liệu có đủ cho máy hoạt động liên tục hay không, nếu không đủ 
phải cho thêm vào.

- Dung tích thùng nhiên liệu

- Tiêu hao nhiên liệu

- Cho nhiên liệu vào máy khi máy đã dừng hẳn.

- Chỉ được sử dụng dầu. Diesel không được sử dụng xăng, hay bất kỳ loại nhiên liệu
nào khác.

Trang 8/9



Quy trình sử dụng và vận hành điện Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 03/11/2017

5. Kiểm tra  bộ lọc gió.

- Lọc gió bị kẹt sẽ làm các bộ phận chuyển động dễ bị hao mòn, do đó cần phải làm 
sạch bộ lọc gió để kéo dài tuổi thọ của máy.

- Tháo bộ lọc ra và dùng luồng khí thổi để làm sạch bên trong bộ lọc.

6. Bộ điều khiển.

B1. Nhấn nút có biểu tượng bằng tay cho đèn của biểu tượng này sáng lên.

B2. Nhấn nút có biểu tượng chữ l để khởi động máy

B3. Kiểm tra thông số trên màn hình bằng các nút lên và xuống.

B4. Nhấn nút có biểu tượng chữ o để tắt máy.

B5. nếu muốn dừng máy khẩn cấp nhấn nút stop bên ngoài bộ điều khiển.

7. Quy trình khởi động tự động

B1. Nhấn nút có biểu tượng chữ AUTO cho đèn củ biểu tượng này sáng lên.

B2. Bật công tắc trên bộ ATS sang vị trí AUTO.

C. Quy trình  sửa chữa và sử dụng nước trong bệnh viện.

- Đối với nhân viên sủa chữa nước thì thường xuyên kiểm tra hệ thống nước trong 
bệnh viện. Phát hiện chỗ rò rỉ nước cần nhanh chóng khắc phục không để ảnh hưởng 
cho công tác khám chữa bệnh.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng của bể chứa nước và đường ống chính chạy xung 
quanh bệnh viện.

- Đối với các khoa phòng phát hiện thiết bị nước bị hỏng nhanh chóng báo cho nhân 
viên điện nước để khắc phục sự cố.

Trang 9/9



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN
• • •

QUY TRÌNH 
CỬ CBVC CÔNG TÁC, HỌC TẬP 

TẠI NƯỚC NGOÀI
Mã số: QTQL.03.TCHC 
Phiên bản: 1.0 
Ngày cập nhật: 01/10/2017

Họ và tên
NGƯỜI VIẾT

Lê Quốc Khánh

NGƯỜI KIỂM TRA

Vũ Văn Hải

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức danh Trưởng Phòng TC-HC Chủ tịch Hội đồng khoa 
học kỹ thuật Giám đốc Bệnh viện



Qui trình cử cán bộ công tác, học tập tại nước ngoài QTQL.03.TCHC

QUY TRÌNH 
CỬ CBVC CÔNG TÁC, HỌC TẬP 

TẠI NƯỚC NGOÀI
Mã số: QTQL.03.TCHC 
Ngày ban hành: 01/10/2017

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của 
quy định này.

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của 
Giám đốc bệnh viện.

3. Môi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có 
nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với tổ QLCLBV để có bản 
đóng dấu kiểm soát. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được 
cung cấp file  mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

. A. \ r

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dâu r vào ô bên cạnh)

Ban Giám đốc Các Phòng chức năng
Các khoa cận lâm sàng Các khoa lâm sàng

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Tr ang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

Ngày ban hành: 01/10/2017 Trang 2/7



Qui trình cử cán bộ công tác, học tập tại nước ngoài QTQL.03.TCHC

I. MỤC ĐÍCH
Qui trình này quy định về trách nhiệm và phương pháp quản lý công tác cử 

CBVC đi công tác, học tập tại nước ngoài của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình đào tạo này áp dụng cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
1. Nghị đính số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam;
2. Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

3. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức;

4. Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

5. Quyết định số 233/2012/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 của Sở Y tế tỉnh Điện 
Biên về việc ban hành Quy chế phân cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện 
Biên

6. Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 26/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về 
việc ban hành quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện biên.

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
4.1. Giải thích thuật ngữ:
- Đi nước ngoài (gọi tắt là đoàn ra): Các đoàn (kể cả cá nhân) gồm cán bộ, viên 

chức, người lao động thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh (gọi tắt là đơn vị), được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cho phép đi nước ngoài.

- Hội nghị, hội thảo quốc tế là hoạt động hội họp có yếu tố nước ngoài (có sự 
tham gia, hoặc tài trợ của nước ngoài) được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp 
hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc địa bàn tỉnh (trừ hoạt 
động họp báo).

4.2. Từ viết tắt:
- Cán bộ, viên chức: CBVC - Chính phủ: CP
- Tổ chức hành chính: TCHC - Ủy ban nhân dân: UBND
- Quyết định: QĐ - Bộ Y tế: BYT
- Nghị định: NĐ - Sở Ngoại vụ: SNV
- Nội chính: NC - Tỉnh ủy: TU
- Thủ tướng: TTg - Lãnh sự: LS - Bệnh viện: BV

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1. Sơ đồ cử CBVC đi học tập và công tác tại nước ngoài:
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Trách nhiệm Các bước thưc hiện Mô tả/các biểu mẫu Thời
gian

Phòng Tổ 
chức hành 

chính

- Khoa, phòng; tổ chức; cá nhân có nhu 
cầu học tập, công tác tại nước ngoài hoàn 
thiện hồ sơ gửi phòng TCCB bao gồm:
+ Văn bản đề nghị của khoa, phòng 
(BM.03.QTQL.03.TCHC)
+ Danh sách đoàn ra 
(BM.04.QTQL.03.TCHC)
+ Văn bản, thư mời của cơ quan, tổ chức 
(đối tác).
+ Chương trình làm việc, học tập tại nước 
ngoài.
- Phòng TCHC rà soát, kiêm tra thành 
phần hồ sơ.
- Xin chủ trương Giám đốc Bệnh viện
- Ra văn bản tham mưu trình Giám đốc 
Bệnh viện phê duyệt.

Phòng Tổ 
chức hành 

chính

Xử lý hồ sơ
02 ngày 
làm việc

Giám đốc 
Bệnh viện

Phòng Tổ 
chức hành 

chính

- Giám đốc Bệnh viện phê duyệt đồng ý 
cho đoàn, cá nhân đi nước ngoài.
- Phòng Tổ chức hành chính gửi văn bản, 
hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền Quyết 
định.

11 ngày 
làm việc

Phòng Tổ 
chức hành 

chính;
Đoàn, cá 

nhân

Tổ chức thực hiện

- Căn cứ Quyết định của cấp thẩm 
quyền, phòng TCHC trình Giám đốc 
BV ra Quyết định cử cán bộ, đoàn đi 
công tác, học tập tại nước ngoài.
- Đoàn, cá nhân xuất, nhập cảnh, đến 
địa điêm, chấp hành đúng quy định, 
luật pháp của nước sở tại. Trở về nước 
đúng thời gian theo quy định.
- Báo cáo kết quả công tác, học tập tại
nước ngoài trong thời gian 7 ngày làm 
việc(BM.01.QTQL.03.TCHC/ 
BM.02.QTQL.03.TCHC)__________

Phòng Tổ 
chức hành 

chính

Lưu văn bản đề nghị của đoàn, cá nhân ra; 
thư, văn bản mời của cở quan, tổ chức; 
Quyết định cho phép đoàn ra; báo cáo 
chuyến đi:
- bM.01.QTQL.03.TCHC
- BM.02.QtQl .03.TCHC
- b m .03.QtQl .03.tchc
- BM.04.QtQl .03.TCHC

Lưu hồ 
sơ xuất 
nhập 
cảnh 
hàng 
năm

5.2. Quy định, thẩm quyền và các trường hợp không được xuất cảnh.
5.2.1. Quy định chung:
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- Bảo đảm tuân thủ các qui định của Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước 
trong hoạt động đối ngoại.

- Đoàn, cá nhân có nhu cầu ra nước ngoài phải có văn bản và các giấy tờ có liên 
quan gửi về phòng Tổ chức cán hành chính trước ít nhất 12 ngày làm việc kể từ ngày 
đoàn, cá nhân dự kiến ra đến nước ngoài công tác, học tập.

- Nội dung văn bản đề nghị nêu rõ lý do thành lập đoàn, mục đích chuyến đi, nội 
dung công tác, thời gian đi, địa điểm đến, kinh phí. Đối với các đoàn nghiên cứu, học tập 
kinh nghiệm ở nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào 
tạo, các dự án, đề tài phải có đề cương nghiên cứu chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt trước khi thực hiện.

- Danh sách đoàn, cá nhân đi công tác nước ngoài yêu cầu ghi rõ các thông tin:
+ Họ tên, giới tính, trình độ chuyên môn, chức vụ, mã ngạch, hệ số lương, bậc 

lương hiện hưởng.
- Kết thúc chuyến công tác nước ngoài, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhập cảnh Việt Nam, đoàn công tác, cá nhân có trách nhiệm báo cáo kết quả về phòng tổ 
chức cán bộ (theo mẫu số 02 kèm theo).

- Đoàn, cá nhân đi công tác nước ngoài đúng thành phần, mỗi cán bộ đi công tác 
nước ngoài không quá 2 lần trong một năm (trừ trường hợp có nhu cầu đột xuất hoặc do 
công việc thật cần thiết); không bố trí 2 lãnh đạo khoa, phòng của đơn vị cùng tham gia 
một đoàn đi công tác nước ngoài (quy định tại Điểm 3 Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 
21/7/2014 của Bộ Chính trị).

5.2.2. Thẩm quyền quyết định:
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có chủ trương của Ban 

Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường 
vụ, Thường trực Tỉnh uỷ quản lý;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cử đoàn, cá nhân ra nước ngoài, trừ 
trường hợp các đồng chí nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh theo quy định riêng của Bộ Chính trị; cử cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đi công tác tại tỉnh Vân Nam -  Trung Quốc, thời gian trong 
ngày (trừ các cán bộ là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ);

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết 
định cử các đoàn, cá nhân ra nước ngoài là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán 
bộ lực lượng vũ trang (sau khi đã có ý kiến của cơ quan chủ quản) không thuộc diện 
Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý và không sử 
dụng ngân sách tỉnh.

5.2.3. Các trường hợp không được ra nước ngoài:
a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc có liên quan đến công tác điều tra 

tội phạm.
b) Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự, dân sự, kinh tế; đang chờ để giải 

quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.
c) Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa 

vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp đặc biệt có đặt tiền, 
đặt tài sản hoặc có biện pháp đảm bảo khác để thực hiện nghĩa vụ đó.
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d) Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan, vì lý do bảo vệ an ninh 
quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

e) Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

5.3. Các rủi ro chính

STT Rủi ro chính có thể
xay ra

Tần xuất xuất hiện (*) Mức độ ảnh 
hưởng (**) Biện pháp 

đối phó
Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Hiếm
khi Lớn Vừa Nhỏ

1
Không đồng ý của cơ 
quan chức năng về 
việc đi nước ngoài x x

Cá nhân, 
Đoàn không 
được xuất 

cảnh

2
Các thành viên đoàn 
vắng mặt vì lí do đột 
xuất

x x
Cá nhân, 
Đoàn tạm 
dừng việc 
xuất cảnh, 
yêu cầu có 
báo cáo cụ 

thể

3

Hội nghị, chương 
trình học tập hủy do 
các yếu tố khách 
quan

x x
Cá nhân 

đoàn có báo 
cáo cụ thể

4
Cán bộ mất tích tại 
nước ngoài

x x
Báo cáo cấp 

có thẩm 
quyền xin ý 
kiến chỉ đạo

5
Cán bộ tử vong tại 
nước ngoài

x x
Báo cáo cấp 

có thẩm 
quyền xin ý 
kiến chỉ đạo

6
Cán bộ vi phạm luật 
pháp nước ngoài

x x
Báo cáo cấp 

có thẩm 
quyền xin ý 
kiến chỉ đạo

7
Cán bộ không xuất 
cảnh theo thời gian 
quy định

x x
Yêu cầu có 
báo cáo giải 
trình cụ thể

8
Cán bộ không nhập 
cảnh đúng thời gian 
quy định

x x
Yêu cầu có 
báo cáo giải 
trình cụ thể

9
Cán bộ vi phạm an 
ninh nơi xuất nhập 
cảnh

x x
Yêu cầu có 
báo cáo giải 
trình cụ thể

10
Đoàn, cá nhân không 
báo cáo sau khi đi 
nước ngoài

x x
Cắt thu 

nhập tăng 
thêm, lưu hồ 
sơ, xem xét 
những lần
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xuất cảnh 
sau

VI. HỒ SƠ
Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm lưu toàn bộ hồ sơ tài liệu của đoàn, cá 

nhân đi công tác, học tập tại nước ngoài bao gồm:

TT Tên hồ sơ lưu Mã hiệu Nơi lưu Thời gian 
lưu

1 Văn bản cử cán bộ đi công tác, học 
tập tại nước ngoài của khoa, phòng

BM.03.QT.26.HT Phòng TCHC 10 năm

2 Danh sách đoàn ra BM.04.QT.26.HT Phòng TCHC 10 năm

3 Thư mời của cơ quan, tổ chức Phòng TCHC 10 năm

4 Văn bản cử cán bộ đi công tác, 
học tập tại nước ngoài của đơn vị

Phòng TCHC 10 năm

5 Quyết định cử đoàn, cán bộ đi 
công tác, học tập của các cấp có 
thẩm quyền

Phòng TCHC 10 năm

6 Báo cáo kết quả chuyến công 
tác, học tập tại nước ngoài

BM.01.QT.26.HT
BM.02.QT.26.HT

Phòng TCHC 10 năm

VII. PHỤ LỤC

Phụ lục 1 Mẫu báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài b m .01.qtql .03.tchc

Phụ lục 2 Mẫu báo cáo cá nhân đi công tác nước 
ngoài

BM.02.QTQL.03.TCHC

Phụ lục 3 Văn bản cử cán bộ đi công tác nước ngoài 
của khoa, phòng

BM.03.QTQL.03.TCHC

Phụ lục 4 Danh sách đoàn đi công tác nước ngoài BM.04.QTQL.03.TCHC
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Họ và tên
NGƯỜI VIẾT

Lê Quốc Khánh

NGƯỜI KIỂM TRA

Vũ Văn Hải

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức danh
Trưởng Phòng TC-HC Chủ tịch Hội đồng khoa 

học kỹ thuật Giám đốc Bệnh viện



Quy trình đào tạo cán bộ, viên chức QTQL.06.TCHC

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của 
quy định này.

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của 
Giám đốc bệnh viện.

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi 
có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng 
dấu kiểm soát. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, được cung cấp 
file  mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

. A. ~ \ r

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dâu r vào ô bên cạnh)

Ban Giám đốc Các khoa lâm sàng
m Các phòng chức năng m Khoa Cận lâm sàng

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục 
sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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I. MỤC ĐÍCH
- Cập nhật kiến thức mới cho viên chức, giúp CBVC triển khai áp dụng thành công 

nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu.
- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, tạo cho họ những kỹ năng cần thiết cho 

các cơ hội thăng tiến.
- Khuyến khích, động viên CBVC. Thỏa mãn nhu cầu phát triển của CBVC.
- Đ ào tạo nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn của 

CBVC để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công vi ệ c, phục vụ tốt cho mục tiêu 
phát triển lâu dài của B nh vi n.

- Qui trình này quy định về trách nhiệm và phương pháp quản lý công tác đào tạo 
cho các cán bộ, viên chức Bệnh viện Đ a khoa tỉnh Điện Biên.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Quy trình đào tạo này áp dụng tại Bệnh viện Đ a khoa tỉnh Điện Biên.
- Áp dụng cho cán bộ, viên chức trong biên chế, cán bộ hợp đồng trong quỹ lương 

(tùy từmg trường hợp Giám đốc Bệnh viện sẽ quyết định cử đi đào tạo).

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
1. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;
2. Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng 

các đơn vị sự nghi ệp y tế;
3. Quyết định số 233/2012/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

về việ c ban hành Quy chế phân cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên;
4. Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về 

vi c thành lập B nh vi n đa khoa tỉnh i n Biên.
5. Thông tư 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng 

dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;
IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
4.1. Giải thích thuật ngữ:

Không có.

4.2. Từ viết tắt:
- Cán bộ, viên chức: CBVC - Chính phủ: CP - Quyết định: QĐ
- Tổ chức hành chính: TCHC - Ủy ban nhân dân: UBND
- Bộ Y tế: BYT - Nghị định: NĐ - Bộ nội vụ: BNV

- Thông tư: TT - Kỹ thuật viên: KTV - Tỉnh ủy: TU
- Nữ hộ sinh: NHS
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Sơ đồ tiếp nhận và xử lý hồ sơ cử CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng 
(không phải dự  thi):

Trách
nhiệm

Các bước thưc hiện Mô tả/các biểu mẫu Thời
gian

CBVC đi đào 
tạo, bồ dưỡng

^^^^ ìep  nhận hồ sơ ^ 4  

ĩ

- Đơn xin tham gia đào tạo, (mẫu 
BM.01.QTQL.04.TCHC'
- Văn bản chiêu sinh của cở sở 
đào tạo
- Hồ sơ tuyển sinh theo yêu cầu 
của cơ sở đào tạo.

Chuyển 
phòng 
TCCB 

trước thời 
gian bắt 
đầu khai 

giảng (thời 
gian 20 

ngày làm 
việc)

Phòng TCHC Xử lý hồ sơ j>-4

Phòng TCHC kiểm tra hồ sơ, 
nếu có đủ các điều kiệ n, tham 
mưu cho Giám đốc BV ra văn 
bản, quyết định phê duyệt. 
(BM.05.QtQL.04.TCHC)

03 ngày 
làm việc

Phòng TCHC
\ Phòng TCHC thông báo, trả hồ 

sơ, các văn bản, quyết định cử 
tham dự đào tạo, bồi dưỡng cho 
cá nhân và các bộ phận có liên 
quan.

Trả hồ sơ

Phòng 
TCHC, Khoa 

phòng, cá 
nhân

- Khoa, phòng có cá nhân được 
cử đi đào tạo, bồi dưỡng thực 
hiện chấm công lao động.
- Cá nhân được cử tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng phải chấp hành 
đúng các quy định, nội quy của 
cơ sở đào tạo

Tổ chức đào tạo

Giám đốc, 
phòng TCHC

Phòng TCHC theo dõi công tác 
đào tạo. Tham mưu cho Giám 
đốc Bệnh viện sắp xếp nhân lực 
sau đào tạo phù hợp vơi vị trí 
việc làm.

Bố trí công việc sau đào 
tạo, bồi dưỡng

Phòng TCHC
1^̂ L̂ưu

r

lồ sơ^̂^ Phòng TCHC lưu hồ sơ đào tạo 
theo quy định.
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5.2. Sơ đồ tiếp nhận và xử lý hồ sơ cử CBVC đi ôn tập, dự thi:

Trách
nhiệm

Các bước thưc hiện Mô tả/các biểu mẫu Thời
gian

CBVC đi đào 
tạo, bồi 
dưỡng ^ ^ ^ i e p  nh ơsồhn

- Đơn xin tham gia đào tạo, (mẫu 
BM.01.QTQL.04.TCHC'
- Văn bản chiêu sinh của cở sở 
đào tạo
- Hồ sơ tuyển sinh theo yêu cầu 
của cơ sở đào tạo.

Chuyển
phòng
Tccb

trước thời 
gian bắt 

đầu ôn thi 
20 ngày 
làm việ c

Phòng TCHC

1

Xử lý

r

lồ sơ -4

Phòng TCHC kiểm tra hồ sơ, 
nếu có đủ các điều kiệ n, tham 
mưu cho Giám đốc BV ra văn 
bản, trình Sở Y tế phê duyệt.

03 ngày 
làm việc

Phòng TCHC

\ 
«D 

/ 
h

\ 
Ph 

/
duyệt J>

Căn cứ vào văn bản phê duyệt 
của Sở Y tế, phòng TCHC tham 
mưu cho Giám đốc bệnh việ n ra 
quyết định cử cán bộ đi ôn tập 
dự thi.

07 ngày 
làm vi c

Phòng TCHC r Phòng TCHC trả hồ sơ, các quyết 
định cử cán bộ đi ôn tập dự thi cho 
cá nhân
(BM.04.QTQL.04.TCHC)

01 ngày 
làm vi c

Trả hồ sơ

Phòng 
TCHC, Khoa 

phòng, cá 
nhân

- Khoa, phòng có cá nhân được 
cử ôn tập, dự thi thực hiện chấm 
công lao động.
- Cá nhân được cử tham ôn tập, 
dự thi phải chấp hành đúng các 
quy định, nội quy của cơ sở đào 
tạo. Sau khi có kết quả dự thi 
phải nộp về phòng TCHC để báo 
cáo Giám đốc BV.

Tổ chức ôn tập dự thi

Phòng TCHC
^ ^ ^ ^ L ư u  \ ồ sơ

Phòng TCHC lưu hồ sơ theo quy 
định.
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5.3. Sơ đồ tiếp nhận và xử lý hồ sơ cử CBVC đi đào tạo (sau khi CBVC 
có kết quả trúng  tuyển)

Trách
nhiệm

Các bước thưc hiện Mô tả/các biểu mẫu Thời
gian

CBVC đi đào 
tạo, bồ dưỡng

^ ^ ^ i e p  nhí 

1

n h ồ s ơ

- Đơn xin tham gia đào tạo, (mẫu 
BM.01.QTQL.04.TCHC:
- Đơn xin xác nhận thời gian 
công tác
(bM.02.QTQL.04.TCHC)
- Cam kết đào tạo 
(BM.03.QTQL.04.TCHC)
- Thông báo kết quả trúng tuyển 
của cở sở đào tạo.
- Hồ sơ tuyển sinh theo yêu cầu 
của cơ sở đào tạo.

Chuyển
phòng
tccB

trước thời 
gian bắt 
đầu khai 
giảng 20 
ngày làm 

việ c

Phòng TCHC Xử lý 1lồ sơ '4

Phòng TCHC kiểm tra hồ sơ, 
nếu có đủ các điều kiệ n, tham 
mưu cho Giám đốc BV ra văn 
bản, trình Sở Y tế phê duyệt.

03 ngày 
làm việc

Phòng TCHC

\ 
«D 

/ 
h

\ 
Ph 

/
r

i u y ệ t ^ ^ ^

Căn cứ quyết định phê duyệt của 
Sở Y tế, phòng TCHC tham mưu 
cho Giám đốc Bệnh viện ra quyết 
định cử cán bộ đi đào tạo 
(BM.05.QTQL.04.TCHC)

07 ngày 
làm vi c

Phòng TCHC Phòng TCHC trả hồ sơ, các quyết 
định cử cán bộ đi ôn tập dự thi cho 
cá nhân

01 ngày 
làm vi c

Trả hồ sơ

Phòng 
TCHC, Khoa 

phòng, cá 
nhân

- Khoa, phòng có cá nhân được 
cử đi đào tạo, bồi dưỡng thực 
hiện chấm công lao động.
- Cá nhân được cử tham đào tạo, 
phải chấp hành đúng các quy 
định, nội quy của cơ sở đào tạo. 
Hàng năm nộp kết quả học tập 
về phòng TCHC trước ngày 
15/12. Sau khi tốt nghiệp nộp 
bảng kết quả học tập và văn 
bằng, chứng chỉ về phòng TCHC

Tổ chức đào tạo

Giám đốc, 
phòng TCHC

Ỷ Phòng TCHC theo dõi công tác 
đào tạo. Tham mưu cho Giám 
đốc Bệnh viện sắp xếp nhân lực 
sau đào tạo phù hợp vơi vị trí 
việc làm.

Bố trí công việc sau đào 
tạo, bồi dưỡng

Ngày ban hành: 01/10/2017 Trang 6/10



Quy trình đào tạo cán bộ, viên chức QTQL.06.TCHC

Phòng TCHC Phòng TCHC lưu hồ sơ theo quy 
định.

5.4. Quy định tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức.

5.4.1. Hồ sơ đào tạo:

- Các khoa, phòng căn cứ vào kế hoạch đào tạo đã được Giám đốc B ệnh 
viện phê duyệt cử cán bộ tham gia đào tạo tại các cơ sở đào tạo phù hợp với trình 
độ chuyên môn, vị trí vi ệ c làm của cán bộ, viên chức.

- Cán bộ được cử đi đào tạo chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

1. 01 đơn xin tham gia đào tạo, bồi dưỡng (mẫu BM.01.QTQL.04.TCHC):

2. 01 đơn xin xác nhận thời gian công tác (mẫu BM.02.QTQL.04.TCHC)

3. 01 bản cam kết trách nhi ệm, nghĩa vụ CBVC được cử đi đào tạo (mẫu 
BM.03.QTQL.04.T CHC).

4. 01 văn bản chiêu sinh của trường nơi tham gia đào tạo, bồi dưỡng;

5. Hồ sơ tuyển sinh theo yêu cầu của trường đào tạo.

5.4.2. Quy định thời gian hoàn thiện các thủ tuc cử cán bộ đi đào tạo,
«/ • o • • • •  '

bồi dưỡng.

- Thời gian CBVC nộp hồ sơ đề nghị được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về 
phòng Tổ chức cán bộ trước 20 ngày làm vi ệ c tính từ khi nộp hồ sơ đến đến ngày 
khai giảng hoặc ôn thi theo thông báo của cơ sở đào tạo.

- Thời gian phòng Tổ chức hành chính ra văn bản tham mưu trình Giám 
đốc Bệnh vi ện phê duyệt và gửi cơ quan có thẩm quyền tính từ ngày nhận hồ sơ 
là 03 ngày làm vi c.

5.4.3. Nghĩa vu của CBVC khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

- Trước khi đi học CBVC phải bàn giao công vi ệc đang thực hiện, có trách 
nhi ệ m chấp hành nội quy nơi đào tạo, nghiêm túc trong quá trình học tập để nâng 
cao trình độ.

- Hàng năm CBVC được cử đi đào tạo phải gửi bảng điểm về phòng Tổ 
chức cán bộ chậm nhất vào ngày 25/12 hằng năm để tổng hợp báo cáo.

- Sau khi kết thúc khóa đào tạo phải báo cáo với lãnh đạo khoa, phòng, thủ 
trưởng đơn vị và phòng Tổ chức cán bộ để cập nhật hồ sơ liên quan.

- Đền bù chi phí đào tạo: Theo quy định hi ệ n hành của nhà nước, của tỉnh 
và của ngành.

5.4.4. Nghĩa vu của khoa, phòng có liên quan:

- Phòng Tổ chức hành chính hướng dẫn các cá nhân và các bộ phận liên 
quan thực hiện đào tạo để đảm bào quyền lợi và nghĩa vụ đối với CBVC đi học 
tập theo quy định hiện hành.
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- Theo dõi quá trình đào tạo; thu thập toàn bộ hồ sơ tài li ệu về kết quả học 
tập của cán bộ viên chức được cử đi đào tạo; Cuối năm công tác, phòng Tổ chức 
cán bộ có trách nhiệm lập báo cáo lãnh đạo Bệnh vi ện về kết quả theo dõi quá 
trình đào tạo năm, làm cơ sở để nhận xét, đánh giá viên chức cuối năm.

- Các khoa, phòng có nhu cầu đào tạo đột xuất làm tờ trình đề nghị Giám 
đốc Bệnh vi ện xem xét quyết định.

5.4.5. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

Cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được B ệnh viện bố trí thời 
gian và kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành của Nhà 
nước.

5.4.6. Bố tr í công việc, sử dụng cán bộ sau đào tạo

Phòng Tổ chức hành chính có trách nhi ệm tham mưu cho lãnh đạo Bệ nh 
viện về công tác sử dụng cán bộ sau đào tạo, sắp xếp vị trí vi ệ c làm đảm bảo phù 
hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

5.2.7. Các rủi do chính

STT Rủi ro chính có 
thể xảy ra

Tần xuất xuất hiện (*) Mức độ ảnh 
hưởng (**)

Biện pháp 
đối phó

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Hiếm
khi

Lớn Vừa Nhỏ

1 CBVC vi phạm nội 
quy, quy chế của cơ 
sở đạo tạo

x x
Nhắc nhở, có 
biện pháp kỷ 
luật

2 CBVC đào tạo xong 
không gửi kết quả 
đào tạo về phòng 
TCCB

x x
Theo dõi 
nhắc nhở 
thường 
xuyên

3 CBVC sau khi đào 
tạo không quoay trở 
về đơn vị công tác

x x
Có cam kết 
thực hiện 
đúng quy 
định của nhà 
nước, tỉnh, 
ngành

4 CBVC đăng ký đào 
tạo không đúng theo 
vị trí việ c làm

x x

ản 
n, 

ng
, § 

8. 
v

n
h 

t 
ó 

ướ 
nịh 

ào 
C 

h 
đị 

đ

VI. HỒ SƠ

Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhi ệ m lưu toàn bộ hồ sơ tài li ệ u của CBVC 
được cử đi đào tạo vào hồ sơ CBVC bao gồm:

TT Tên hồ sơ lưu Mã hiệu Nơi lưu Thời gian 
lưu

1 Đơn xin tham gia đào tạo, 
bồi dưỡng

BM.01.QTQL.04.TCHC Phòng
tchC

10 năm
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2 Công văn xin cử đi học Phòng
tchC

10 năm

3 Bản cam kết đào tạo BM.03.QTQL.04.TCHC Phòng
tchC

10 năm

4 Quyết định cử CBVC đi 
ôn tập dự thi

BM.04.QTQL.04.TCHC Phòng
tchC

10 năm

5 Quyết định cử CBVC đi 
học

BM.05.QTQL.04.TCHC Phòng
tchC

10 năm

6 Bảng kết quả học tập hàng 
năm

Phòng
tchC

10 năm

7 Bản sao bảng điểm tổng 
kết quá trình học tập

Phòng
tchC

10 năm

8 Bản sao văn bằng chuyên 
môn sau khi tốt nghiệp

Phòng
tchC

10 năm

VII. PHỤ LỤC

Phụ lục 1 Đơn xin tham gia đào tạo, bồi dưỡng BM.01.QTQL.04.TCHC

Phụ lục 2 Đơn xin xác nhận thời gian công tác BM.02.QTQL.04.TCHC

Phụ lục 3 Bản cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ 
CBVC được cử đi đào tạo

BM.03.QTQL.04.TCHC

Phụ lục 4 Quyết định cử CBVC đi ôn tập dự thi BM.04.QTQL.04.TCHC

Phụ lục 5 Quyết định cử CBVC đi học BM.05.QTQL.04.TCHC
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