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Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-SYT ngày 15/01/2023 của Sở Y tế về cải 

cách hành chính năm 2023. Bệnh viện Đa khoa t nh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản ch  đạo của c p tr n về công tác 

cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC). Đẩy mạnh công tác CCHC nhằm 

xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại; tập trung vào nâng cao 

ch t lượng đội ngũ vi n chức  ngư i lao động; tinh g n bộ máy, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả. 

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, tăng cư ng các giải pháp và 

huy động các nguồn lực, tạo bước chuyển căn bản về mặt thủ tục hành chính nhằm 

nâng cao sự hài lòng của ngư i dân, tổ chức trong công tác khám chữa bệnh, 

phòng ngừa tiêu cực.  

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 phải bảo đảm nghiêm 

túc  đầy đủ, hiệu quả  đúng th i gian và bám sát sự ch  đạo của t nh và Sở Y tế. 

- Trưởng các đơn vị phải xác định CCHC là nhiệm vụ tr ng tâm cần tập 

trung thực hiện, l y kết quả thực hiện CCHC là một trong những nội dung đánh giá 

hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng đối với ngư i đứng đầu và 

vi n chức  ngư i lao động thuộc đơn vị.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC tại cơ sở  đảm bảo dân chủ, trong sạch, 

vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp và hiện đại; nâng cao trách nhiệm trong thực 

thi công vụ của viên chức  ngư i lao động góp phần tăng cư ng ch t lượng dịch vụ 

hành chính và ch t lượng dịch vụ công. 

 - Tăng cư ng tuyên truyền, kiểm tra về thực hiện triển khai công tác CCHC 

trong nội bộ Bệnh viện theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Cải cách thể chế 

- Tăng cư ng kiểm tra  rà soát các văn bản  nội quy  quy chế để kịp th i sửa 

đổi  bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. Nâng 
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cao hiệu quả việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong các 

hoạt động của Bệnh viện. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng các Đề án  ban hành các Công văn; Báo 

cáo; Chương trình; Kế hoạch; Quyết định; Kiến nghị  đề xu t của Bệnh viện theo 

đúng quy định của Nhà nước  của Bộ Y tế; UBND t nh và Sở Y tế. 

- Chủ động sáng tạo trong công tác quản lý  kịp th i đề xu t các giải pháp 

xử lý dứt điểm những v n đề mang tính cơ chế gây phiền hà cho ngư i bệnh. Xây 

dựng hoàn thiện quy chế làm việc  giao quyền cho các Trưởng khoa  phòng, trung 

tâm chủ động giải quyết công việc. Công tác phối hợp giữa các khoa, phòng, trung 

tâm phải l y hiệu quả làm mục đích thực hiện nhiệm vụ “L y ngư i bệnh làm 

trung tâm cho m i hoạt động”. Tập trung giải quyết ngay những v n đề mà ngư i 

bệnh thư ng bức xúc  có nhiều phản ánh  kiến nghị. Phối hợp tốt với cơ quan bảo 

hiểm nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính.  

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Mục tiêu 

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ  gi y t , văn bản ch  đạo điều 

hành, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt t  lệ tối thiểu 70%. 

- Đảm bảo 100% ngư i dân, khi thực hiện TTHC tại Bệnh viện được lưu trữ 

thông tin khi thực hiện thành công TTHC trước đó bao gồm cả lịch sử khám chữa bệnh. 

- Tối thiểu 50% các dịch vụ thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng 

tiền mặt, triển khai nhiều hình thức thanh toán giúp ngư i bệnh dễ dàng thực hiện. 

- 100% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bệnh viện được công bố, công 

khai và cập nhật kịp th i. 

2.2. Nhiệm vụ 

- Thư ng xuyên, kịp th i cập nhật, công khai quy trình khám chữa bệnh 

dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho ngư i dân, tổ chức tìm hiểu và 

thực hiện. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, tiếp 

tục đầu tư nguồn lực nâng cao hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý 

và công tác khám chữa bệnh; áp dụng tiêu chuẩn quản lý ISO 9001:2015 trong 

toàn Bệnh viện  bước đầu triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện. 

- Rà soát  đơn giản hóa TTHC: Rà soát  đánh giá TTHC trong quá trình thực 

hiện; đề xu t loại bỏ các thủ tục rư m rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham 

nhũng  gây khó khăn cho ngư i dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không 

cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn  t  khai và các gi y 

t  không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp tr n cơ sở ứng dụng các 

công nghệ số và các cơ sở dữu liệu sẵn có.  

a. Phòng Tài chính kế toán 



3 
 

- Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập. Bệnh viện tập trung quản lý nguồn tài chính của đơn vị, bao gồm kinh 

phí Ngân sách nhà nước c p; nguồn thu sự nghiệp; thu phí được để lại; nguồn vốn 

vay; vốn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật và các nguồn thu khác theo 

quy định của pháp luật.  

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thư ng xuyên bao gồm chi cho con 

ngư i, chi phục vụ hoạt động chuy n môn như thuốc, vật tư  hóa ch t…  các khoản 

chi dịch vụ, mua sắm, sửa chữa tài sản và các khoản chi khác.  

- Bố trí các bộ phận thanh toán viện phí cho phù hợp, hạn chế để ngư i bệnh 

đi lại nhiều lần, duy trì phân công nhân viên trực 24/24 tại khoa Khám bệnh để 

phục vụ ngư i bệnh vào khám  điều trị. 

- Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán 

viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác tại Bệnh viện đạt tối thiểu 50% số 

lượng và giá trị giao dịch.   

b. Phòng Hành chính quản trị 

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh 

viện  hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định  không để th t lạc, tra cứu 

nhanh chóng. Đảm bảo hệ thống thông tin li n lạc của bệnh viện. 

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện, cải tiến cách thức điều xe 

cho phù hợp  hiệu quả.  

- Đảm bảo công tác trật tự trị an trong Bệnh viện, tiếp tục duy trì và phát huy 

hiệu quả công năng của bãi xe thông minh. 

c. Phòng Tổ chức cán bộ 

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC của bệnh viện hàng năm   

kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện  báo cáo theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa 

h c; hoàn thiện  bổ sung  sắp xếp  bảo quản  sử dụng và lưu trữ hồ sơ theo Thông 

tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo 

thống k  và quản lý hồ sơ vi n chức. 

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trung 

tâm phù hợp với tình hình thực tế để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Phối hợp các bộ phận li n quan thực hiện rà soát  đề xu t ch nh sửa  loại bỏ 

các thủ tục hành chính rư m rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng  gây khó 

khăn cho ngư i dân, tổ chức. 

d. Phòng Vật tư TBYT 

- Thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các vật 

tư y tế, hóa ch t ở các khoa. 
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- Thực hiện công tác c p phát và bảo quản các kho theo điều kiện cho phép; 

nâng cao công tác quản lý kho  đảm bảo việc c p phát đầy đủ, kịp th i, tránh sai 

sót, ph n đ u đạt trên 85%. 

- Ph n đ u trên 75% các khoa, phòng hài lòng về công tác đáp ứng vật tư 

tiêu hao, hóa ch t y tế thiết yếu, sinh phẩm chẩn đoán invitro; sửa chữa các trang 

thiết bị y tế trong toàn viện.   

đ. Phòng Điều dưỡng 

- Chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa ứng xử, nâng cao 

tinh thần thái độ phục vụ ngư i bệnh. 

- Chủ trì rà soát quy trình chăm sóc ngư i bệnh toàn diện tr n cơ sở đó xem 

xét đề xu t cải cách các khâu nhằm hướng đến sự hài lòng của ngư i bệnh, không 

để ngư i bệnh phàn nàn về thủ tục rư m rà trong khám, chữa bệnh. 

e. Khoa Khám bệnh 

- Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Công tác xã hội hướng dẫn bệnh nhân 

đến từng bàn khám và đi làm xét nghiệm  tránh để hiện tượng cò mồi lôi kéo. 

- Phối hợp các bộ phận li n quan bố trí khu vực xét nghiệm  si u âm và 

thanh toán viện phí đảm bảo khoa h c  thuận tiện; thực hiện có hiệu quả Đề án cải 

tiến ch t lượng khoa Khám bệnh khi được triển khai.  

- Cải tiến quy trình khám bệnh: Giảm các bước trong quy trình khám bệnh  

tăng th m bàn khám những lúc cao điểm  điều ch nh nhân sự hợp lý để đáp ứng 

nhu cầu khám chữa bệnh; bố trí khu ch  có đủ ghế ngồi, quạt; sắp xếp nhân viên 

tiếp đón ngư i bệnh tại khoa Khám bệnh bắt đầu làm việc sớm hơn 30 phút theo 

gi  quy định.  

- Tăng cư ng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám bệnh: Phát 

số tự động  bảng xếp hàng điện tử… Kết nối mạng giữa khoa Khám bệnh với các 

khoa Cận lâm sàng  khoa dược  thu viện phí  lãnh đạo bệnh viện và các bộ phận có 

li n quan giúp giảm th i gian ch  đợi của ngư i bệnh nhằm tăng cư ng quản lý  

giảm sai sót  nhầm lẫn để nâng cao ch t lượng khám  chữa bệnh; đăng ký khám 

chữa bệnh bằng Căn cước công dân thay thế cho Bảo hiểm y tế. 

- Cập nhật thông tin khám sức khoẻ lái xe tr n hệ thống thông tin điện tử 

li n thông quốc gia. 

- Tiếp tục sử dụng phiếu ưu ti n khám trước cho các trư ng hợp bệnh nhân 

nặng  ngư i già  trẻ nhỏ  ngư i hưởng chế độ chính sách; phiếu ưu ti n cũng được 

sử dụng khi làm xét nghiệm tại các khoa trong bệnh viện. 

- Hàng quý tổ chức đánh giá th i gian trung bình khám bệnh nhằm đánh giá 

hiệu quả của việc cải cách tại khoa Khám bệnh. Tăng cư ng các hoạt động cải tiến 

ch t lượng để nâng cao tỷ lệ hài lòng của ngư i bệnh về sự minh bạch thông tin và 

thủ tục khám bệnh đạt tỷ lệ > 80%. 

f. Phòng Công tác xã hội 
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- Duy trì việc đặt hòm thư góp ý tại các điểm thuận lợi  dễ th y cho ngư i 

bệnh và gia đình ngư i bệnh đóng góp ý kiến; bố trí nhân vi n trực  tiếp công dân 

thư ng xuy n vào các ngày làm việc trong tuần. 

- Phối hợp với khoa Khám bệnh đón tiếp, ch  dẫn, cung c p thông tin, giới 

thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho ngư i bệnh ngay từ khi 

ngư i bệnh vào khoa Khám bệnh. 

- Phối hợp cùng phòng CNTT, triển khai phần mềm đăng ký khám bệnh qua 

tổng đài; thực hiện đăng ký khám bệnh từ xa qua tổng đài cho ngư i bệnh.   

- Liên hệ, phối hợp hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực 

hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện. 

- Tổ chức hỏi thăm ngư i bệnh và ngư i nhà ngư i bệnh để nắm bắt thông 

tin, tiếp thu ý kiến đánh giá và góp ý của ngư i bệnh. 

g. Phòng Công nghệ thông tin 

- Nâng c p hệ thống máy chủ đủ tốc độ  dung lượng để triển khai bệnh án 

điện tử theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định hồ sơ bệnh án điện tử. 

- Cài ảo hoá đảm bảo hệ thống máy chủ an toàn, an ninh và bảo mật thông tin. 

- Nâng c p các thiết bị quản trị mạng lên tốc độ 10GB. Quy hoạch lại mạng 

LAN g n gàng, khoa h c, hiệu quả  đảm bảo mạng hoạt động thông suốt. 

h. Khoa Thăm dò chức năng và khoa Chẩn đoán hình ảnh 

- Chịu trách nhiệm cải tiến quy trình làm các xét nghiệm thăm dò chức năng, 

chẩn đoán hình ảnh phục vụ ngư i bệnh, bố trí các biển báo dễ tìm  dễ th y tại các phòng. 

- Thực hiện phát số tự động  sắp xếp ngư i bệnh theo số thứ tự  ưu ti n 

khám trước cho các trư ng hợp bệnh nhân nặng  ngư i già  trẻ nhỏ  ngư i hưởng 

chế độ chính sách. 

- Bố trí sắp xếp lại cơ sở hạ tầng  trang thiết bị trong khoa cho phù hợp,  

thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

- Nhiệm vụ ri ng đối với khoa Chẩn đoán hình ảnh 

+ Chuẩn hóa quy trình và Protocol của các kỹ thuật cộng hưởng từ, cắt lớp 

vi tính theo các tiêu chuẩn chung, xây dựng một số Protocol mới nhằm triển khai 

một số kỹ thuật mới. 

+ Phối hợp phòng Công nghệ thông tin triển khai cài đặt, lập trình đảm bảo 

tối ưu hóa hệ thống và đưa vào hoạt động ổn định hệ thống PACS đáp ứng các tiêu 

chuẩn của mức 6; triển khai phòng hội chẩn trực tuyến về chẩn đoán hình ảnh; liên 

thông kết quả và các ch  định thuốc, vật tư  hóa ch t với hệ thống HIS  đảm bảo 

đúng  đủ, tránh th t thoát. 

i. Các khoa Xét nghiệm 

- Cải tiến các quy trình tiếp nhận mẫu và trả kết quả xét nghiệm.  
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- Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin việc triển khai tiếp nhận mẫu và 

trả kết quả xét nghiệm trên phần mềm, xem xét đề xu t không sử dụng phiếu ch  

định và phiếu kết quả gi y để giảm th i gian ch  kết quả của bệnh nhân. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hóa ch t, vật tư ti u hao  quản 

lý ch t lượng xét nghiệm nâng cao hiệu quả công việc. 

- Ứng dụng công nghệ trong việc phát hiện và xử lý các mẫu bệnh phẩm 

khẩn c p để kịp th i trả kết quả theo đúng quy định. 

-  Bố trí, sắp xếp nhân lực hợp lý để đạt hiệu quả công việc tốt nh t. / - h e a r t  

k. Trung tâm Giám định y khoa và Trung tâm Pháp y 

Tham mưu  đề xu t cải cách các TTHC trong phạm vi thực hiện nhằm rút 

ngắn về th i gian, giảm về kinh phí  đáp ứng nhu cầu thiết thực của ngư i dân và 

doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

l. Các khoa, phòng, trung tâm còn lại 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm 

triển khai đầy đủ, kịp th i kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch CCHC của đơn 

vị với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Kiện toàn bộ máy quản lý các khoa, phòng, trung tâm; thành lập trung tâm 

Tim mạch phù hợp với nhiệm vụ chính trị và quy mô Bệnh viện; nâng cao hiệu quả 

của phòng Quản lý ch t lượng bệnh viện. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí 

làm việc tại Bệnh viện nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm  năng lực công tác 

của viên chức  ngư i lao động. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thư ng 

xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm khi có thay đổi.  

- Bố trí  sắp xếp nhân lực theo Đề án vị trí việc làm đã được ph  duyệt; tăng 

cư ng nhân lực làm việc tại các khâu tiếp đón  khám bệnh  thực hiện kỹ thuật cận 

lâm sàng  thu viện phí  thủ tục BHYT  c p phát thuốc bảo đảm đúng ngư i  đúng 

việc, nâng cao ch t lượng, hợp lý về cơ c u.  

- Thực hiện tốt việc nâng bậc lương thư ng xuyên, nâng bậc lương trước 

th i hạn và công tác tiếp nhận  điều động viên chức theo đúng quy định. 

- Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng viên chức, ngư i lao động gắn với tiêu chuẩn, 

chức danh theo vị trí việc làm; tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc, 

phương pháp xử lý tình huống cho đội ngũ viên chức, ngư i lao động.  

5. Về cải cách tài chính công 

- Đảm bảo công tác tài chính được công khai  đúng nguy n tắc tài chính. 

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 
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21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thư ng xuyên bao gồm chi cho con ngư i, 

chi phục vụ hoạt động chuy n môn như thuốc, vật tư  hóa ch t…  các khoản chi dịch 

vụ, mua sắm, sửa chữa tài sản và các khoản chi khác. Phân phối và sử dụng kết quả 

tài chính theo quy định được cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số 

- Ph n đ u 100% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn 

bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tin h c vào hoạt động quản lý, 

ch  đạo  điều hành. Áp dụng công nghệ thông tin trong việc phát số khám tự động, 

xếp hàng điện tử, khám bệnh, thanh toán online. Tiếp tục đầu tư  nâng c p cơ sở 

vật ch t phục vụ công tác khám, chữa bệnh. 

7. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính  

7.1. Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền các chủ trương  đư ng lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về CCHC: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-

2030; Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 21/8/2021 của UBND t nh Bắc Giang về 

cải cách hành chính nhà nước t nh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030.  

- Tuyên truyền mô hình  gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến đang thực 

hiện tại cơ quan; các quy định của pháp luật về trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, 

đạo đức công vụ của viên chức và ngư i lao động. 

 - Tuyên truyền, cập nhật kịp th i  công khai TTHC dưới nhiều hình thức 

khác nhau, tạo thuận lợi cho ngư i dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.  

- Tiếp tục tuyên truyền công tác cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện sắp xếp, 

kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tuyên truyền công tác quản lý 

điều hành ngân sách của t nh; việc thực hiện quy chế dân chủ và công khai tài 

chính theo quy định của Chính phủ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

7.2. Hình thức tuyên truyền  

- Thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện; qua các 

k nh Zalo  facebook …  

- Tuyên truyền thông qua Hội nghị viên chức, ngư i lao động năm 2023 tại 

Bệnh viện; lồng ghép trong nội dung các cuộc h p giao ban của Bệnh viện.  

- Tuyên truyền qua các lớp đào tạo tập hu n chuyên môn, qua các lớp hướng 

dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng TTHC. 

- Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ 

và hoạt động của bệnh viện đến ngư i bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các 

hoạt động  chương trình  sự kiện, hội nghị, hội thảo. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng Tổ chức cán bộ phối hợp các bộ phận liên quan tham mưu 

lãnh đạo Bệnh viện trong công tác ch  đạo  hướng dẫn, kiểm tra các khoa, phòng, 

trung tâm thực hiện kế hoạch này. Đồng th i theo dõi tiến độ thực hiện  định kỳ 

báo cáo tình hình và kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Trưởng các khoa  phòng  trung tâm chủ động triển khai kế hoạch của 

Bệnh viện; tuỳ từng nội dung có li n quan trong chức năng nhiệm vụ được phân 

công, các đơn vị nghi m túc thực hiện kế hoạch  đánh giá thực trạng  tồn tại và đề 

xu t biện pháp giải quyết. 

Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan tr ng và cần thiết trong việc nâng 

cao ch t lượng khám, chữa bệnh. Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các khoa, phòng, 

trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng, trung tâm; 

- Lưu: VT,TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 
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