
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN MẮT 

 

Số :              /TB-BVM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày               tháng  6 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

V/v góp ý sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của BVMBĐ  

theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên;  

Đăng ký như cầu mua sắm trung hạn giai đoạn 2021-2025. 
  

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND 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 Mắt Bình Định giai 

đoạn 2019-2021; 

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-SYT ngày 20/10/2008 của Sở Y tế Bình 

Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Mắt Bình Định; 

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

1. Về việc góp ý sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Mắt : 

- Góp ý về mô hình tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự, lãnh đạo bệnh viện  

- Góp ý về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của bệnh viện 

- Góp ý về quy mô giường bệnh, các Hội đồng trong bệnh viện 

2. Đăng ký bổ sung nhu cầu mua sắm trung hạn giai đoạn 2021-2025 

- Bệnh viện đã đăng ký nhu cầu mua sắm trung hạn 2021-2025; 

- Đề nghị các khoa/phòng căn cứ tình hình thực trạng về trang thiết bị y tế, tài 

sản tại các khoa phòng, lãnh đạo các khoa/phòng đăng ký bổ sung nhu cầu mua 

sắm trung hạn giai đoạn 2021-2025 

3. Biên bản góp ý sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Mắt và 

giấy đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản gửi về phòng TCHCTC trước ngày 

30/6/2020 (gửi cho đồng chí Bình). 

4. Phòng TCHCTC tổng hợp báo cáo Giám đốc Bệnh viện xem xét trình Sở 

Y tế phê duyệt theo quy định. 

Đề nghị các khoa/ phòng nghiêm túc thực hiện thông báo này. 

(Gửi kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-SYT ngày 20/10/2008 của Sở Y tế 

Bình Định; Công văn số 654/BVM-TCHCTC ngày 14/11/2019 về đăng ký nhu cầu 

mau sắm trung hạn 2021-2025) 

 

Nơi nhận:    
- Thông báo toàn bệnh viện; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu : VT, TC-HC-TC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Triết 
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