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THÔNG BÁO 

V/v rà soát thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó khoa, phòng, điều 

dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng; các đối tượng đi học sau đại học, đại 

học, đi học ngắn hạn thuộc Bệnh viện Mắt. 

 

 Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-SYT ngày 12/5/2010 của Sở Y tế Bình 

Định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức đơn vị trực thuộc Sở Y tế Bình Định; 

Căn cứ Hướng dẫn số 2664/SYT-TCCB ngày 7/11/2018 của Sở Y tế Bình 

Định về việc hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó khoa, 

phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên trưởng và trưởng, phó 

trạm y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế; 

Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt thông báo một số nội dung sau : 

1. Các cá nhân là trưởng, phó khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, kỹ thuật 

viên trưởng thuộc Bệnh viện Mắt tự rà roát lại thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

nếu trước thời gian hết hạn ba tháng thì phải báo cáo ngay cho Bệnh viện để làm 

quy trình bổ nhiệm lại. 

2. Phòng TCHCTC căn cứ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo để rà soát những 

cá nhân còn thiếu thì đề nghị bổ sung, những cá nhân đủ tiêu chuẩn thì đề xuất bổ 

sung quy hoạch dự nguồn lãnh đạo cấp khoa, phòng Bệnh viện. 

3. Các cá nhân đã hoàn thành các khóa học sau đại học, đại học, cao đẳng, 

quản lý nhà nước, lý luận chính trị và các khóa học chuyên môn ngắn hạn năm 

học 2018-2020 phải photo văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ của khóa học để 

nộp về phòng TCHCTC lưu hồ sơ cán bộ CCVC. 

Thời gian bổ túc hồ sơ, nộp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trước ngày 

30/6/2020 

 Đề nghị lãnh đạo các khoa phòng, các cá nhân thuộc diện nên trên nghiêm 

túc triển khai thực hiện Thông báo này. 

 

Nơi nhận: 
- Các khoa, phòng; 

- Thông báo toàn BV; 

- Lưu VT, TCHCTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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