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SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:            /PA-BVĐKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Giang, ngày       tháng     năm 2022 

 

PHƯƠNG ÁN 

Triển khai hoạt động của đơn vị Chăm sóc khách hàng  

 

 Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-BVĐKT, ngày 15/8/2022 của Giám đốc 

Bệnh viện về việc thành lập Đơn vị Chăm sóc khách hàng trực thuộc phòng 

Công tác xã hội; Bệnh viện xây dựng Phương án triển khai hoạt động của đơn vị 

Chăm sóc khách hàng với các nội dung cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng (Người bệnh, 

người nhà người bệnh) tại khoa Khám bệnh đảm bảo khách hàng có những trải 

nghiệm tích cực, đáng nhớ và hài lòng khi đến khám bệnh tại Bệnh viện. 

 2. Yêu cầu 

Mọi hoạt động của Đơn vị Chăm sóc khách hàng đều phải hướng đến nhu 

cầu của khách hàng khi đến Bệnh viện với yêu cầu "Ba dễ": Dễ tiếp cận - Dễ tìm 

- Dễ thấy.   

II. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ  

1. Cơ cấu tổ chức 

Đơn vị Chăm sóc khách hàng được đặt tại khoa Khám bệnh gồm 02 bộ 

phận:  

- Bộ phận tiếp đón, hướng dẫn khách hàng:  

+ Khu khoa Khám bệnh: 04 cán bộ (Tầng 01: 02; tầng 2: 01; tầng 03: 01). 

+ Khu Ngoại trú: 07 cán bộ tại tầng 01 (03 hướng dẫn tăng cường làm 

buổi sáng; 04 tiếp đón - nhập máy). 

- Bộ phận tư vấn, hỗ trợ khách hàng: 01 cán bộ. 

Trưởng Đơn vị Chăm sóc khách hàng và các bộ phận do Trưởng phòng 

Công tác xã hội phân công nhiệm vụ. 

2. Nhiệm vụ 

- Tiếp đón, chỉ dẫn, giới thiệu, cung cấp thông tin, tư vấn về khám chữa 

bệnh, chế độ bảo hiểm y tế đối với khách hàng trong quá trình khám, chữa bệnh 

tại khoa Khám bệnh. 
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- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ 

của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã 

hội trong khám bệnh, chữa bệnh. 

- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu 

người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có). 

- Thiết kế và xây dựng các kênh truyền thông giúp khách hàng có thể tiếp 

cận dễ dàng các thông tin về các dịch vụ, phương thức thanh toán, giá cả… 

- Tổ chức đo lường mức độ hài lòng của khách hàng; Đầu mối tiếp nhận 

mọi thông tin về phản ánh, khiếu nại từ khách hàng, đưa ra phương hướng xử lý; 

tìm hiểu nguyên nhân gây ra các phản hồi không tốt của khách hàng và đề xuất 

giải pháp cải thiện. 

 III. Triển khai thực hiện 

 1. Phòng Công tác xã hội: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 

đề xuất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực triển khai hoạt động của Đơn vị 

Chăm sóc khách hàng.  

2. Phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu bổ sung nguồn nhân lực phục vụ 

hoạt động của Đơn vị Chăm sóc khách hàng. 

 3. Khoa Khám bệnh: Phối hợp với phòng Công tác xã hội bố trí vị trí hoạt 

động đồng thời tham gia phối hợp tổ chức hoạt động của Đơn vị Chăm sóc khách 

hàng. 

 4. Phòng Hành chính quản trị: Tham mưu triển khai hệ thống cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và các điều kiện hành chính cần thiết khác phục vụ hoạt động 

của Đơn vị chăm sóc khách hàng. 

 5. Phòng Công nghệ thông tin: Tham mưu triển khai hệ thống Công 

nghệ thông tin đảm bảo phục vụ hoạt động của Đơn vị Chăm sóc khách hàng. 

 Trên đây là Phương án triển khai hoạt động của đơn vị Chăm sóc khách 

hàng; đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- Các khoa, phòng, trung tâm; 

- Lưu: VT, CTXH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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