
STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (Ghi 

cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Mai Lữ Hoàng 5763/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ -Nhân viên khoa PT-

GMHS

2 Huỳnh Từ Lê Khanh 5990/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ -Nhân viên khoa Sản

3 Phan Thị Thanh Trâm 6295/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ -Nhân viên khoa Khám 

bệnh

4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 6298/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ -Nhân viên khoa Xét 

nghiệm

5 Nguyễn Thanh Thế Duy 6299/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ -Nhân viên khoa Khám 

bệnh

6 Thân Văn Thời 007274/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại thần kinh
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ -Nhân viên khoa Ngoại

7 Nguyễn Bá Tước 007730/KG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ -Nhân viên khoa Cấp cứu

8 Trương Thị Thái Hảo 6097/BTH-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân xét nghiệm -Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

9 Lê Thị Hồng Như 5835/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ -Nhân viên Khoa Liên 

chuyên khoa 

10 Lê Khôi Nguyên 002569/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ -Nhân viên Khoa Liên 

chuyên khoa 

11 Lại Vũ Thành Công 000448/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ -Nhân viên Khoa Cấp cứu

000980/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình; 

Ngoại.

1814/QĐ-SYT
Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát; tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng 

xung kích.

Số:  5347 /TB-SYT

          UBND TỈNH BÌNH THUẬN

I. BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHƢỚC

                      SỞ Y TẾ

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ 

KHÁM CHỮA BỆNH (tính từ ngày 01/10/2022 đến 15/12/2022)

           Bình Thuận, ngày  13   tháng   12   năm 2022

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Ngọc Hùng

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

13h30-17h00

Bs.CKI- Giám đốc 
Điều chỉnh thời 

gian 
12

1



000736/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại thần kinh.

552/

QĐ-SYT
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

14 Nguyễn Phục 000209/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

13h30-17h00

Bác sĩ - Trưởng phòng kế hoạch
Điều chỉnh thời 

gian

000191/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

1264/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Cấp cứu.

16 Từ Bá Tâm Phúc 000208/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 6h30-7h00;

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ CKI - Trưởng khoa Khoa 

khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian

001871/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

38/QĐ-SYT Thực hiện kỹ thuật thận nhân tạo

30/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên khoa Truyền nhiễm

18 Mai Văn Sắc 000363/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội - Truyền nhiễm.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30;13h30-17h00
Bs.CKI- Nhân viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

000203/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

1813/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tiết; Nội tim mạch

0002691/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội Khoa.

636/QĐ-SYT
Thực hiện các kỹ thuật về nội soi tiêu hóa, nội soi đại tràng và nội soi 

điều trị

21 Nguyễn Hiếu Nghĩa 5369/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ - Nhân viên khoa Cấp cứu

Điều chỉnh thời 

gian

22 Nguyễn Văn Lạc 6297/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ - Nhân viên khoa Cấp cứu

Điều chỉnh thời 

gian

000294/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

1125/QĐ-SYT
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch; siêu âm tổng quát; nội soi dạ dày tá 

tràng; thận nhân tạo.

001885/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

29/QĐ-SYT Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: Siêu âm tim

638/QĐ-SYT
Khám bệnh, chuyên khoa Lão

Thực hiện kỹ thuật Thận nhân tạo

25 Trần Duy Xuân 4862/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng quát

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30;

11h30-12h00; 13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên

 Khoa Nội tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian

26 Trần Văn Hùng 3742/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên

 Khoa Nội tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian

27 Thông Kim Quyển 5215/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng quát
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ  - Nhân viên

 Khoa Nội tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian

Nguyễn Thanh Huy24

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30;

11h30-12h00; 13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên Khoa Nội 

tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian

Võ Xuân Lộc23

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 6h30-7h00; 7h00-11h30;

11h30-12h00; 13h30-17h00

Bs.CKI - Trưởng khoa Khoa Nội 

tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian

Điều chỉnh thời 

gian
Lê Ngọc Duy20

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ - Nhân viên khoa Cấp cứu

Điều chỉnh thời 

gian
Phạm Văn Mười19

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30;

11h30-12h00; 13h30-17h00

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

13h30-17h00

Lê Văn Anh BS.CKII- Phó Giám đốc
Điều chỉnh thời 

gian
13

Nguyễn Thanh Dũng15

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

11h30-12h00; 13h30-17h00

Bác sĩ - Phó Trưởng phòng Kế 

hoạch

Điều chỉnh thời 

gian

BS.CKI - Trưởng khoa

 Khoa Cấp cứu

Điều chỉnh thời 

gian
Thái Đức Cường17

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ - Nhân viên khoa Cấp cứu

2



28 Ngô Huỳnh Lân 5339/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng quát

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ  - Nhân viên

 Khoa Nội tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian

29 Nguyễn Thị Huệ Thiên 5365/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng quát
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ  - Nhân viên

 Khoa Nội tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian

30 Phan Văn Thức 5597/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ  - Nhân viên

 Khoa Nội tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian

000361/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

592/QĐ-SYT
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chấn thương chỉnh hình; Thực hiện 

các kỹ thuật về phẫu thuật thay khớp

000214/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

590/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật nội soi; 

Thực hiện các kỹ thuật về nội soi ngoại tổng quát, nội soi tiết niệu

Thực hiện kỹ thuật phẫu thuật điều trị trĩ bằng máy khâu bấm

000193/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

637/QĐ-SYT
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại thần kinh

Thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi chi dưới

34 Mai Hồng Công 4771/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa Ngoại
Điều chỉnh thời 

gian

35 Kinh Nhất Siêu 5364/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ -  Nhân viên Khoa Ngoại
Điều chỉnh thời 

gian

36 Nguyễn Tấn Vinh 5370/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ -  Nhân viên Khoa Ngoại
Điều chỉnh thời 

gian

37 Nguyễn Vĩnh Tân 5340/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ -  Nhân viên Khoa Ngoại 
Điều chỉnh thời 

gian

38 Đoàn Duy Tân 5441/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ -  Nhân viên Khoa Ngoại 
Điều chỉnh thời 

gian

39 Nguyễn Việt Tiến 5573/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ -  Nhân viên Khoa Ngoại 

Điều chỉnh thời 

gian

000556/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản

634/QĐ-SYT
Thực hiện kỹ thuật Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa. Siêu âm sản phụ 

khoa

000227/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình.

40/QĐ-SYT
Thực hiện kỹ thuật siêu âm sản khoa,phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ 

khoa

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

11h30-12h00;

13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên Khoa Sản
Điều chỉnh thời 

gian
Phạm Thị Kim Cúc41

Hán Quang Anh Tuấn40

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bs.CKI - Trưởng khoa

 Khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên Khoa Ngoại
Điều chỉnh thời 

gian
Nguyễn Sơn Hùng33

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên Khoa Ngoại
Điều chỉnh thời 

gian
Võ Quang Trung32

Lê Văn Hà31

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bs.CKI - Trưởng khoa

 Khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian

3



0002835/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình.

1559/QĐ-SYT Thực hiện kỹ thuật siêu âm sản phụ khoa, siêu âm tổng quát

43 Cao Thị Vĩnh 000218/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa sản
Điều chỉnh thời 

gian

44 Lê Thị Hoa 000300/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa sản
Điều chỉnh thời 

gian

45 Phan Hoàng Mẫn Đạt 4408/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

13h30-17h00

Ths.Bs- Nhân viên Khoa Sản
Điều chỉnh thời 

gian

46 Nguyễn Thị Ngọc Trải 4796/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh Chuyên khoa Sản phụ khoa

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa sản
Điều chỉnh thời 

gian

47 Nguyễn Thị Hương 5288/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh Chuyên khoa Sản phụ khoa

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa sản
Điều chỉnh thời 

gian

48 Nguyễn Đặng Lộc 5634/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh Chuyên khoa Sản phụ khoa
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ - Nhân viên Khoa sản

Điều chỉnh thời 

gian

000197/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp;

1536/QĐ-SYT Khám bệnh chữa bệnh Chuyên khoa Nhi

000293/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp;

1088/QĐ-SYT Khám bệnh chữa bệnh Chuyên khoa Nhi

51 Bùi Bích Phương 004188/QT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00; 17h00-19h00

Ths.Bs- Nhân viên

 Khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian

52 Nguyễn Thị Thuận 4867/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nhi

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00; 17h00-19h00

Bs.CKI - Nhân viên

 Khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian

000362/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Gây mê hồi sức.

1263/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

54 Phạm Khắc Khải 000200/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Gây mê hồi sức.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Điều chỉnh thời 

gian

000195/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Gây mê hồi sức.

811/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

56 Phạm Tấn Vương 5260/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa Hồi sức 

tích cực - Chống độc

Điều chỉnh thời 

gian

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00
Ngô Thị Thùy Hương55

Bs.CKI- Trưởng khoa

Khoa Hồi sức tích cực - Chống 

độc

Điều chỉnh thời 

gian

Huỳnh Thị Ngọc Thủy53
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bs.CKI - Trưởng khoa

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Điều chỉnh thời 

gian

Ngô Minh Cường

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00; 17h00-19h00

Bs.CKI - Nhân viên

 Khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian
50

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00; 17h00-19h00

Bs.CKII - Trưởng khoa

 Khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian
Hà Hữu Huy49

Nguyễn Thị Thu42

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên Khoa Sản
Điều chỉnh thời 

gian
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57 Huỳnh Đức Vương 5423/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa Hồi sức 

tích cực - Chống độc

Điều chỉnh thời 

gian

000240/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt.

1109/QĐ-SYT Phẫu thuật Phaco

59 Trần Minh Trí 3767/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên Khoa Liên 

chuyên khoa

Điều chỉnh thời 

gian

5261/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

786/QĐ-SYT
Phạm vi hoạt động chuyên môn được bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng.

000422/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, Răng Hàm Mặt

28/QĐ-SYT Phạm Vi hoạt động chuyên môn bổ sung: Phẫu thuật Hàm, Mặt cơ bản

62 Cao Yến Nhi 5621/BTH-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

RHM

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30;11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ -Nhân viên khoa Liên 

chuyên khoa

Điều chỉnh thời 

gian

63 Từ Thị Phúc Thủy 000299/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bs.CKI - Trưởng khoa Xét 

nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian

000196/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp;

1535/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

65 Nại Thành Lý 000330/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi chức năng; Chẩn đoán hình 

ảnh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên

 Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian

66 Lê Thị Mỹ Hân 3807/BTH-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên

 Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian

000535/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

635/QĐ-SYT Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

68 Huỳnh Ngọc Anh 5272/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian

69 Phạm Thị Tịnh Như 5341/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian

004068/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

221/QĐ-SYT
Phạm vi hoạt động chuyên môn được bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

003299/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

519/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi chức năng

72 Trần Thị Ái Linh 5254/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa YHCT - 

PHCN

Điều chỉnh thời 

gian

73 Đỗ Văn Thạch 000210/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt; 

Phẫu thuật tạo hình.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bs.CKI - Trưởng khoa 

Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ

Điều chỉnh thời 

gian

4202/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

26/QĐ-SYT
Phạm Vi hoạt động chuyên môn bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Nguyễn Thị Ngọc Hòa

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa khám 

bệnh

Điều chỉnh thời 

gian
74

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Ths.Bác sĩ - Trưởng khoa

 Khoa YHCT - PHCN

Điều chỉnh thời 

gian
Lê Tư71

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ - Nhân viên Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian
Nguyễn Thanh Nhàn70

Nguyễn Đồng Trân67
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Bs.CKI- Trưởng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian
Lê Văn Quốc Huy64

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Bs.CKI - Nhân viên 

Khoa Liên chuyên khoa

Điều chỉnh thời 

gian
Võ Hạnh Phúc61

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 11h30-12h00;

13h30-17h00

Ths.Bs - Nhân viên Khoa Liên 

chuyên khoa

Điều chỉnh thời 

gian
Võ Nhật Quang60

Lê Ngọc Huy58

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30;

11h30-12h00; 13h30-17h00

Bs.CKI - Trưởng khoa Liên 

chuyên khoa

Điều chỉnh thời 

gian
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75 Hoàng Ngọc Tuyết 000217/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00
Hộ sinh - Phó Giám đốc 

Điều chỉnh thời 

gian

76 Đỗ Thị Mỹ 5224/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân  Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

77 Cao Văn Dương 5442/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

78 Nguyễn Khắc Duy 5443/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

79 Nguyễn Thị Hồng 3684/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

80 Huỳnh Thu Hà 4992/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

81 Đỗ Văn Luân 000245/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

82 Huỳnh Hữu Quốc 4330/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

83 Nguyễn Trung Tân 4920/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

84 Đàng Lý Anh Tuân 4523/BTH-CCHN

Chuyển sang CCHN Điều dưỡng: 

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

85 Dương Thị Thu Hà 001348/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

86 Nguyễn Trung Thắng 000691/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

87 Phạm Thị Vọng 000289/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

88 Vũ Thị Thùy Trang 003555/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

89 Nguyễn Thanh Lâm 002239/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

90 Trần Đình Duy 3895/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật Bột
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ - Nhân viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

91 Đinh Xuân Thắng 003369/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ - Nhân viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

92 Phan Thế Vũ 3893/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật Bột
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ - Nhân viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian
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93 Nguyễn Tuấn Phát 4586/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ - Nhân viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

94 Đoàn Văn Dũng 3894/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật Bột
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ - Nhân viên khoa Cấp cứu 

Điều chỉnh thời 

gian

95 Đặng Thị Mỹ Chi 4700/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng khoa Hồi sức tích 

cực - chống độc 

Điều chỉnh thời 

gian

96 Trần Thị Uất Kim Hương 002210/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng -  Nhân viên 

khoa Hồi sức tích cực - chống độc 

Điều chỉnh thời 

gian

97 Trần Mỹ Thuận 4648/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 7h00-

11h30;

13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Hồi sức tích cực - Chống 

độc

Điều chỉnh thời 

gian

98 Dương Trần Bích Sâm 4642/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Hồi sức tích cực - Chống 

độc

Điều chỉnh thời 

gian

99 Võ Đức Hương 4449/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Hồi sức tích cực - Chống 

độc

Điều chỉnh thời 

gian

100 Thái Thị Kim Cúc 000698/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

 và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Hồi sức tích cực - Chống 

độc

Điều chỉnh thời 

gian

101 Trịnh Minh Tài 3700/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Hồi sức tích cực - Chống 

độc

Điều chỉnh thời 

gian

102 Nguyễn Thị Thu Viên 000258/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Hồi sức tích cực - 

chống độc

Điều chỉnh thời 

gian

103 Nguyễn Thị Hà 000355/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Hồi sức tích cực - 

chống độc

Điều chỉnh thời 

gian

104 Ngô Thị Quế 000321/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng -  nhân 

viên  Hồi sức tích cực - chống độc 

Điều chỉnh thời 

gian

105 Đặng Lê Như Thuận 000313/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng -  nhân 

viên  Hồi sức tích cực - chống độc 

Điều chỉnh thời 

gian

106 Nguyễn Thị Trúc Hương 002465/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ

 7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng -  nhân 

viên  Hồi sức tích cực - chống độc 

Điều chỉnh thời 

gian

107 Nguyễn An Duy 4149/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật Điều dưỡng chuyên ngành GMHS
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30;13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Hồi sức tích cực - 

chống độc

Điều chỉnh thời 

gian  

108 Nguyễn Thị Lệ Hằng 5221/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 
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109 Lê Đồng Thuận 5223/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân  Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

110 Trần An Sơn 3892/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao Đẳng  Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

111 Võ Tấn Ninh 4968/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

112 Nguyễn Đình Sơn 4448/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

113 Đặng Thị Bích Sáng 003553/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

114 Nguyễn Thị Đông 000337/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

115 La Nguyên Thảo 000310/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

116 Trần Thị Thu Hồng 000238/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

117 Trần Thị Mỹ Quyên 002202/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng -  nhân 

viên  Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

118 Nguyễn Thị Phương Thư 000316/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên phòng Kế hoạch

Điều chỉnh thời 

gian 

119 Đàng Đình Hải 5574/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ - Nhân viên khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

120 Trần Thị Thắm 4246/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại

Điều chỉnh thời 

gian 

121 Nguyễn Thị Kim Hoa 5255/BTH-CCHN

Chuyển sang CCHN Điều dưỡng: 

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng  Khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 

122 Lê Thị Kim Tho 003186/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 

123 Nguyễn Thị Thanh Chi 4644/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 

124 Ngô Thị Thùy Dung 4921/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 
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125 Phạm Thị Tâm 000557/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên khoa
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 

126 Nguyễn Thị Thanh Thuận 000338/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 

127 Hà Sỹ Thủy 000311/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 

128 Nguyễn Thị Diệp Thể 000349/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 

129 Nguyễn Thị Thắm 001007/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 

130 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 000699/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nhi

Điều chỉnh thời 

gian 

131 Nguyễn Thị Hồng Như 000345/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

132 Đào Thị Thu Thiện 000705/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên khoa
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội 

Điều chỉnh thời 

gian 

133 Nguyễn Thị Minh Thọ 0002830/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Nội 

Điều chỉnh thời 

gian 

134 Vũ Thị Huê 000239/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

135 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 000220/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

136 Đào Thị Thu Hằng 000344/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

137 Nguyễn Thị Minh Yến 0002979/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

138 Nguyễn Thị Huyền 3664/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

139 Phạm Thị Xuân Hồng 000237/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Nội 

Điều chỉnh thời 

gian 

140 Lê Trường 4743/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

141 Nguyễn Thị Hiền 4943/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

142 Nguyễn Thị Huệ 000332/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

143 Võ Ngọc Kim Ngân 000715/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

144 Lê Thị Cẩm Nhung 000249/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

145 Nguyễn Minh Đăng Duy 5644/BTH CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 
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146 Đỗ Thị Minh Thư 0002836/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

147 Nguyễn Thị Nhật Trang 002207/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

148 Đinh Thị Thu Phương 002293/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

149 Dương Bá An 003390/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

150 Nguyễn Thành Nhiên 4305/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ - Nhân viên Khoa Nội

Điều chỉnh thời 

gian 

151 Nguyễn Duy Vinh 000273/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây mê hồi sức.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân GMHS - Điều dưỡng 

trưởng khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

152 Huỳnh Thị Thúy Diễm 000695/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây mê hồi sức.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân GMHS - Nhân viên 

Trưởng khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

153 Bùi Văn Thưởng 002238/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân  GMHS - Nhân viên 

Trưởng khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

154 Võ Ngọc Hòa 000266/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây mê hồi sức.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
KTV- Nhân viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

155 Huỳnh Tin 000271/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây mê hồi sức.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
KTV- Nhân viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

156 Nguyễn Thị Thu Hiền 000265/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây mê hồi sức.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
KTV- Nhân viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

157 Lê Anh Tuấn 0002980/BTH-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

158 Lê Thị Phúc 000707/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên khoa
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

159 Nguyễn Hoài Nam 4762/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

160 Võ Ngọc Hùng 000348/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

161 Lương Hồng Tuấn Quyên 000340/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và bó bột.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

162 Nguyễn Hoàng Bạch 002211/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

163 Nguyễn Thị Thúy 000696/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng về gây mê hồi sức.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

164 Lê Thị Hồng Miên 000356/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

165 Võ Nữ Bình Phương 000702/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 10



166 Nguyễn Cao Trí 000346/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

167 Lê Đăng Khanh 4076/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sĩ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ - Nhân viên khoa PT-GMHS

Điều chỉnh thời 

gian 

168 Võ Thị Thanh Kiều 0002308/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y Tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Hộ sinh - Hộ sinh trưởng 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

169 Ngô Thị Hồng Cẩm 6339/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường  thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Hộ sinh - Nhân viên  

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

170 Tăng Thị Ánh Viễn 6340/BTH-CCHN
Thực hiện các KTCM thông thường  thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Hộ sinh - Nhân viên  

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

171 Võ Thị Mỹ Lệ 000202/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Hộ sinh - Nhân viên  

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

172 Lâm Thị Bích Hồng 000298/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Hộ sinh - Nhân viên  

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

173 Trần Thị Nguyệt Cầm 000323/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Hộ sinh - Nhân viên  

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

174 Nguyễn Thị Thu Thảo 4999/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên  

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

175 Trần Thị Hiền 000306/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa sản.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

176 Trần Thị Tiền 4333/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

177 Nguyễn Hữu Huỳnh Trâm 000336/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

178 Võ Thị Lài 4247/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

179 Nguyễn Thị Lan Hương 000329/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

180 Phạm Thị Mơ 000324/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

181 Đỗ Thị Ngọc Hạnh 000297/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

182 Nguyễn Thị Thiên Gương 000772/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

183 Khổng Thị Lan Anh 0002837/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y Tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

184 Đặng Thị Mỹ Hiệp 000700/BTH-CCHN
Thực hiện các KTCM thông thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

185 Huỳnh Thị Kim Cách 000322/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 
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186 Nguyễn Hồ Hồng Hậu 000689/BTH-CCHN
Thực hiện các KTCM thông thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

187 Nguyễn Thị Hảo 0002833/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y Tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

188 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 000304/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

189 Trần Ngọc Trúc Linh 0002829/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

190 Võ Thị Bích Phương 000352/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên phòng Kế hoạch

Điều chỉnh thời 

gian 

191 Nguyễn Da Hân 006525/BĐ-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên 

khoa Sản

Điều chỉnh thời 

gian 

192 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0023585/HCM-CCHN Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

193 Lê Thị Thùy 000703/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên  

khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

194 Hà Thị Thảo Quyên 002291/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên  

khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

195 Lương Thị Kim An 000735/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên  

khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

196 Đoàn Thị Sen 3745/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên  

khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

197 Trần Thị Khánh Hà 0003801/KH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng  Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

198 Võ Thị Minh Thọ 000578/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; Đo tật khúc xạ mắt.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Điều dưỡng -Nhân viên khoa 

khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

199 Trần Thị Ly Trương 000353/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên  khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

200 Quãng Thị Thúy Hằng 000233/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên  khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

201 Trần Thị Thảo 000254/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên  khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

202 Trương Thị Phương Thúy 000314/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên  khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

203 Lê Thị Mỹ Tường 000308/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Hộ sinh - Nhân viên  

khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

204 Trần Thị Thanh Loan 000315/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên  khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

205 Nguyễn Thị Hà 000286/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp  Điều dưỡng - Nhân 

viên  khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

206 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 4355/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Khoa 

Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 
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207 Dương Thị Hoài Thương 4245/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Khám bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

208 Nguyễn Lê Vân 4077/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sĩ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ - Nhân viên Khoa Khám 

bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

209 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 4248/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ - Nhân viên Khoa Khám 

bệnh

Điều chỉnh thời 

gian 

210 Nguyễn Thị Bích Trâm 4075/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sĩ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ - Nhân viên phòng Kế hoạch

Điều chỉnh thời 

gian 

211 Nguyễn Thị Lê 5225/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử  nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng  khoa Liên chuyên 

khoa 

Điều chỉnh thời 

gian 

212 Trần Thị Thanh Thùy 4744/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Liên chuyên khoa 

Điều chỉnh thời 

gian 

213 Nguyễn Thị Thanh Quyền 5444/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Liên chuyên khoa 

Điều chỉnh thời 

gian 

214 Lê Thị Ngọc Minh 5445/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Liên chuyên khoa 

Điều chỉnh thời 

gian 

215 Nguyễn Thị Thu Xương 000319/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Liên chuyên khoa 

Điều chỉnh thời 

gian 

216 Nguyễn Trần Đình Nguyên 0002950/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ - Nhân viên khoa Liên 

chuyên khoa 

Điều chỉnh thời 

gian 

217 Đinh Thị Bích Hồng 4745/BTH-CCHN

ham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ - Nhân viên khoa Liên 

chuyên khoa 

Điều chỉnh thời 

gian 

218 Nguyễn Quỳnh Ngà 000268/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu - phục hồi chức năng
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ - Điều dưỡng Trưởng khoa 

YHCT-PHCN

Điều chỉnh thời 

gian 

219 Nguyễn Văn Thuận 000709/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa YHCT-PHCN

Điều chỉnh thời 

gian 

220 Phạm Huy Thông 4940/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ - Nhân viên khoa YHCT-

PHCN

Điều chỉnh thời 

gian 

221 Nguyễn Thị Yến Nhung 4699/BTH-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm -KTV 

Trưởng  khoa Xét nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

222 Phạm Thị Yến Vy 002214/BTH-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

223 Châu Tống Nhi Khoa 4795/BTH-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 
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224 Huỳnh Cẩm Sen 4984/BTH-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

225 Nguyễn Thiện Bình 3743/BTH-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

226 Đặng Thị Xuân Bình 5404/BTH-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

227 Trần Thanh Nam 5403/BTH-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

228 Trần Thành Luân 0002716/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân Xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

229 Lê Thị Phúc Triêm 000307/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

KTV - Nhân viên Khoa Xét 

nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

230 Huỳnh Thị Phương Kiều 000287/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

KTV - Nhân viên Khoa Xét 

nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

231 Nguyễn Đặng Kiều Oanh 002215/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

KTV - Nhân viên Khoa Xét 

nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

232 Tăng Thị Bích Thoa 000291/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ - Nhân viên Khoa Xét 

nghiệm

Điều chỉnh thời 

gian 

233 Phạm Hồng Tăng 002294/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân KTHAYH- KTV Trưởng  

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian 

234 Lương Lê Hải 000264/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân KTHAYH- Nhân viên  

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian 

235 Võ Nguyễn Hoàng Long 004072/TTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về kỹ thuật hình ảnh
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân KTHAYH- Nhân viên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian 

236 Nguyễn Trung Toàn 000334/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cử nhân KTHAYH- Nhân viên  

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian 

237 Trần Quốc Danh 003551/BTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng KTHAYH- Nhân viên  

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian 

238 Đỗ Văn Nam 3906/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về kỹ thuật hình ảnh.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

KTHAYH- Nhân viên  khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian 

239 Nguyễn Phạm Trung Hiếu 0002718/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Điều chỉnh thời 

gian 

240 Ung Nữ Kim Chi 5193/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian 

241 Trương Thị Ngọc Tiền 5192/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian 

242 Nguyễn Thị Thanh Tin 000302/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Điều chỉnh thời 

gian 

243 Lâm Thị Ngọc Diễm 000354/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Điều chỉnh thời 

gian 

244 Nguyễn Thị Thu Vân 000257/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Điều chỉnh thời 

gian 

245 Nguyễn Thị Hữu Thiêng 000288/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Điều chỉnh thời 

gian 
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246 Võ Thị Hiệp 002213/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật chụp nhũ ảnh

2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Điều chỉnh thời 

gian 

247 Đỗ Thị Thu Cẩm 001838/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
2,3,4,5,6,7,CN, Lễ 

7h00-11h30; 13h30-17h00

Trung cấp Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Điều chỉnh thời 

gian 

248 Hàng Anh Thư 4991/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2,3,4,5,6,7,CN

7h00-11h30; 13h30-17h00

Y sĩ -Nhân viên Phòng Kế hoạch 

tổng hợp
Nghỉ việc 

249 Lê Thanh Dương 4277/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

2,3,4,5,6,7,CN

7h00-11h30; 13h30-17h00
Y sĩ -Nhân viên Khoa Nội Nghỉ việc 

250 Thiên Sanh Giảng 001124/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
2,3,4,5,6,7,CN

7h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ -Nhân viên khoa Nhi Nghỉ việc 

251 Nguyễn Thị Niên Trâm 3663/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐCM theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2,3,4,5,6,7,CN

7h00-11h30; 13h30-17h00
Hộ sinh -Nhân viên Khoa Sản Nghỉ việc 

252 Đỗ Thị Ngọc Tâm 5038/BTH-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm
2,3,4,5,6,7,CN

7h00-11h30; 13h30-17h00

Kỹ thuật viên -Nhân viên Khoa 

Xét nghiệm
Nghỉ việc 

1 Nguyễn Vũ Việt Nga 5571/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2-thứ 6

7h00-11h30; 13h30-17h00

Nhân viên khoa thẩm mỹ da - 

Laser

2 Nguyễn Thị Hoàng Yến 5397/BTH-CCHN Khám bệnh, chuữa bệnh chuyên khoa Nhi
Thứ 2-thứ 6

7h00-11h30; 13h30-17h00

Nhân viên khoa thẩm mỹ da - 

Laser

3 Nguyễn Văn Hưng 4667/BTH-CCHN Chuyên Khoa xét nghiệm Nghỉ việc 

4 Thông Thị Ngọc Vỹ 4606/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 

27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Nghỉ việc 

1 Nguyễn Mạnh Quân

000040/BTH-CCHN

502/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhiễm.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Trưởng khoa Nhiễm

2 Nguyễn Văn Sang 000182/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Ngoại

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

3 Võ Văn Quang 000252/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

4 Nguyễn Văn Hùng 6345/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

II. BỆNH VIỆN DA LIỄU

III. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM TÂN
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5 Nguyễn Thị Thúy Diễm 0002692/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Truyền nhiễm

6 Vũ Thị Thanh Thảo 0002695/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

7 MAI THỊ LAN 0002704/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

8 Lê Phú Năm 0002706/BTH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên ngoại khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Truyền nhiễm

9 Phạm Thị Luyến 0002707/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhiễm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

10 Phạm Chiêu Quỳnh 0002726/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

11 Võ Thị Nguyên 0002738/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. 

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Thắng

12 Đoàn Tấn Thạch 000278/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Chẩn đoán hình ảnh

13 Lâm Thị Hoa 0002944/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Sơn Mỹ

14 Trần Thị Thanh Lạc 0002946/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ, Phó trưởng trạm Sơn Mỹ 

15 Vũ Thị Thắm 5927/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Phó trưởng trạm Tân 

Phúc

16 Nguyễn Thị Nguyệt 0003038/BTH-CCHN

Thực hiện các quy định tại quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ và các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

17 Nguyễn Thành Nhiên 0003040/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ YHCT, Nhân viên PK Tân 

Thắng

18 Nông Thị Hường 0003041/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

19 Hồ Thị Lành 0003043/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  bằng y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

20 Trần Thị Tuyết 0003045/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định  tại  thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế quy định  tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Hộ sinh, Nhân viên trạm Tân Hà
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21 Võ Thị Thu Thảo 0003047/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Xuân

22 Trần Thị Đình Hải 0003048/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Tân Hà

23 Quảng Thị Liên 0003051/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYTngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Tân 

Xuân

24 Cao Thị Duyết 0003052/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Thắng Hải

25 Hoàng Thị Kim Vĩ 0003053/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Thắng 

Hải

26 TRẦN ĐỨC MẸO 0003054/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

27 Tôn Thị Trà 6171/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

28 Võ Văn Minh

0003086/BTH-CCHN

742/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Phạm vi hoạt động chuyên môn được bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

29 Phan Thị Minh Vương 6007/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên trạm Sông 

Phan

30 Trần Thị Thuý Vy 0003089/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Phạm vi hoạt động chuyên môn được bổ sung: thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát, điện tim

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sỹ đa khoa

Phó trưởng phòng khám Tân 

Thắng

31 Lê Thị Quỳnh Trang 5907/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên PK Tân 

Thắng

32 Lê Thị Hiếu 0003102/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/01/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng KHTH

33 Nguyễn Nga 0003135/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

34 Hồ Ngọc Hưng 000399/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa CĐHA
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35 Huỳnh Văn Tường 000494/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên khoa Nhi

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

36 Đỗ Duy Thanh 0004943/BD-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
KTV CĐHA, Nhân viên PK Tân 

Thắng

37 Hoàng Đăng Nhân 000766/BTH-CCHN
Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng KHTH

38 Nguyễn Minh Sơn 000767/BTH-CCHN
Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

39 Nguyễn Thị Anh Thi 000769/BTH-CCHN
Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

40 Nguyễn Thị Kim Chi 5788/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

41 Nguyễn Thị Thu Dung 000771/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

42 Đinh Thị Hải 000773/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

43 Bùi Thị Mỹ Hạnh 5790/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

44 Nguyễn Thị Xuân Lài 000776/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng KHTH

45 Võ Thị Nghĩa 5784/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Truyền nhiễm

46 Trương Thị Thanh Phụng 4620/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

47 Nguyễn Thị Thanh Phương 5794/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

48 Trần Thị Ngọc Sáu 5791/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động

 chuyên môn theo quy định tại TT 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu
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49 Mai Thị Kim Tuyền 5802/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

50 Nguyễn Thị Minh Phương 5965/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

51 Hoàng Thị Tuyết 5904/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

52 Bạch Thị Thanh Trúc 5905/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

53 Võ Thị Thứ 5785/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

54 Phạm Thị Hà 000866/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật  phức tạp thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

55 Lương Thị Duyên 5861/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt  động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

56 Đào Thị Hương Giang 4976/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
KTV xét nghiệm, Nhân viên PK 

Tân Minh

57 NGUYỄN THỊ KIM CHI 000963/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhiễm

58 Nguyễn Hải Hiếu 000965/BTH-CCHN

Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

PVHĐ chuyên môn được bổ sung: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về X 

quang

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa CĐHA

59 Phan Thị Như 000968/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Thắng

60 Nguyễn Thị Hậu 5793/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

61 Nguyễn Thị Lụa 5795/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền
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62 Đặng Thị Vẻ

000974/BTH-CCHN

273/QĐ-SYT

Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

63 Nguyễn Thị Thúy 000976/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

64 Lê Thị Tâm 000979/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

65 Hà Thị Kim Nhung 5783/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

66 Trần Nhật Tân 000984/BTH-CCHN

Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

67 Lê Kiều Chinh 000986/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

68 Lê Ngọc Chung

000988/BTH-CCHN

459/QĐ-SYT

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

69 Nguyễn Thị Lê 5902/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng

Điều dưỡng trưởng, PK Tân 

Thắng

70 Nguyễn Thị Thu 5789/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

71 Đặng Thị Thu Nghĩa 5860/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

72 Lê Thị Tài 000993/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Bác sỹ đa khoa, Trưởng phòng 

khám Tân Minh
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73 Hồ Thị Bắc 6020/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên PK Tân Minh

74 Đỗ Thị Thu 6062/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

75 Lê Thị Mai Phương 000998/BTH-CCHN
Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

76 Đỗ Thị Vân 5787/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

77 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 5859/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

78 Phan Thị Thanh Nhi 001002/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

79 Phan Đình Chung 5856/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 07/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn 

chức danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

80 Lê Thị Yến 001005/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật PK Tân Minh

81 Nguyễn Quang Trung

001008/BTH-CCHN

1133/QĐ-SYT

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

82 Nguyễn Đắc Thành 001009/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

83 Lê Bá Sơn

001021/BTH-CCHN

500/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bẳng 

Y học cổ truyền

Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: thực hiện kỹ thuật chụp X 

Quang cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

84 Hồ Nguyên Chất 001388/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

85 Nguyễn Thị Thúy Hòa 001766/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu
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86 Hồ Thị Kim Nhung 5723/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

87 Đặng Thị Thu Hường 6172/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

88 Trần Thanh Thành 002462/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

89 Hoàng Thị Giao

002503/BTH-CCHN

271/QĐ-SYT

Thực hiện theo quy định tại quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

90 Bùi Thị Thúy Hiền 5862/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

91 Trần Thị Thắm 002530/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Tân Đức

92 Huỳnh Thị Kim Hoá 5857/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng 

PK Tân Minh

93 Lê Thị Hiếu Giang 003164/BTH-CCHN

Thưc hiện  theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011của Bộ Y tế Quy định  tiêu chuẩn nghiệp vụ cácghạch viên 

chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Sông 

Phan

94 NGUYỄN THỊ HẢI 003166/ BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức danh nghiệp nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Nhân viên Trạm Tân Xuân

95 Nguyễn Thị Hà 003167/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Hà

96 Nguyễn Thị Bình 5992/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 7/10/2015 của  Bộ Y tế Quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Hộ sinh, Phó trạm Tân Đức

97 Trần Thị Hằng 5906/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên

 môn theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh
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98 Nguyễn Thị Linh 5724/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên

 môn theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

99 Đỗ Viết Tính 003226/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sỹ đa khoa, Trưởng phòng 

khám Tân Thắng

100 Cao Thị Hòa 5792/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

101 Đào Thị Phượng 003270/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

102 Lương Thị Phượng 003417/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

103 Nguyễn Thị Cam 003451/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên PK Tân 

Thắng

104 Võ Thị Thu Hà 003452/BTH- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 7/10/2015 Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

105 Phan Thành An 003459/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

106
Đặng Nguyên Quốc 

Trường
6021/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

107 Phạm Thị Anh Thư 5863/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BYT ngày 7/10/2015 Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

108 Bùi Thị Kim Trúc 1720/TNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Truyền nhiễm

109 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0002945/BTH-CCHN
Thực hiện theo quy định tại thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3//2011 

của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Hộ sinh, Nhân viên trạm Sơn Mỹ

110 Nguyễn Thị Liên 3603/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa CĐHA

111 Lê Trung Nhật

3616/BTH-CCHN

501/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bẳng Y học cổ truyền

Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung: thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng 

quát, nội soi tieu hóa.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Y học cổ truyền, Trưởng 

khoa 
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112 Đoàn Lữ Anh Hùng 3655/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

113 Trần Thị Hoài Như 3656/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên trạm Tân 

Đức

114 Đặng Quốc Bảo 3689/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Hà

115 Nguyễn Đức Tuấn 3696/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ; khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Sông Phan

116 Mai Thị Loan 3698/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

117 Trần Thị Lệ Thuỷ 3721/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ, Nhân viên trạm Sơn Mỹ

118 Ngô Ngọc Cường 3734/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Tân Xuân

119 Nguyễn Văn Vũ 3751/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng TCHC

120 Nguyễn Thị Như Em 6170 /BTH - CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

121 Võ Thị Thùy Linh 3762/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

122 Nguyễn Văn Thắng 3891/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Thắng Hải

123 Vũ Thành Hưởng 3958/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số10/2015/ TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Xuân

124 Nguyễn Thị Huyền 3970/BTH-CCHN

Thực hiện PVHĐ chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu
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125 Nguyễn Thị Thanh 3974/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

126 Nguyễn Thị Ngọc Vân 4032/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

127 Nguyễn Thị Vĩnh Thủy 4041/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Phòng KHTH

128 Nguyễn Thanh Danh 4042/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

129
MAI PHẠM MINH 

TRANG
4046/ BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên Trạm Tân 

Xuân

130 Nguyễn Văn Vui 4062/ BTH - CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

131 Nguyễn Trọng Huy 4083/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

132 Nguyễn Hồng Khánh Trâm 4110/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

133 Trương Thị Thanh Hoa 6253/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Đức

134 Phạm Thị Tâm 4118/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

135 Nguyễn Thị Thuận An 4220/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

136 Nguyễn Thị Thúy 5858/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Minh

25



137 Lê Thị Thúy 4441/ BTH- CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Trưởng trạm Tân Phúc

138 Phạm Văn Tư 4459/BHT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

139 Lê Minh Trinh 4466/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Minh

140 Hồ Thị Mỹ Phượng 4468/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

141 Phan Văn Trung 4480/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên PK Tân Thắng

142 Nguyễn Vũ Thái Bình 4482/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa CĐHA

143 Lê Hoài Trúc Phương 4495/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TT LT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên trạm Tân 

Hà

144 Nguyễn Quang Cường 4506/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

145 TRỊNH THỊ ÁNH TUYẾT 4524/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức danh nghiệp nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên trạm Tân 

Đức

146 Trần Thị Tuyết Đức 4528 /BTH - CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Hộ sinh, Nhân viên trạm Tân 

Phúc

147 Hồ Thị Hoài 4529 /BTH -CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Tân Phúc

148 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 4549/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ YHCT, Nhân viên PK Tân 

Thắng
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149 Châu Thị Bảo Thi 4565/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Thắng

150 Dương Thị Thúy Kiều 4566/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Y sỹ, Nhân viên trạm Sơn Mỹ

151 Nguyễn Thị Hồng Vân 4567/ BTH- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

152 Bùi Thị Kim Cúc 4577/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

153 Phan Thị Ánh Nguyệt 4628/BTH-CCHN

Thưc hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 7/10/2015 quy định mã, tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên PK Tân 

Thắng

154
Nguyễn Đinh Thị Mỹ 

Hạnh
4722/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa KSDB

155 Nguyễn Văn Quý 4760/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản

156 Trần Thị Bích Vân 5036/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Xét nghiệm

157 Hà Thành Nhân 5241/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Hồi sức cấp cứu

158 Lê Thị Hồ 5301/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nội tổng hợp

159 Nguyễn Thị Toàn 5302/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Nhi

160 Nguyễn Đình Như 5318/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bẳng Y học cổ truyền

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Y học cổ truyền

161 Lê Băng Tâm 5322/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

162 ĐẶNG THỊ HOÀNG KIM 5429/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Khám bệnh

163 Huỳnh Mai 765/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Khoa Ngoại - Phụ sản
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164 Trần Nhật Thủy Tiên 5901/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, nhân viên PK Tân Thắng

165 Đỗ Thị Như Quỳnh 5903/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, nhân viên PK Tân Thắng

166 Lại Quốc Hải 5609/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật Y sỹ, Nhân viên trạm Thắng Hải

167 Nguyễn Thị Quỳnh Như 000969/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa.

7h-11h30,13h30-17h

Từ thứ hai đến chủ nhật
Điều dưỡng, Nhân viên trạm Sơn 

Mỹ

1
Vũ Trường Dương 5201/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa PHCN

2
Bùi Thị Thanh Hoa 5238/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa Lão

3
Phó Anh Phương 5900/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa khám

4
Mạc Tường Nguyên 5240/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa HSTC-Ngoại

5
Huỳnh Minh Quyền 5592/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa PHCN

6
Nguyễn Hà Nhi 5636/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa Lão

7

Đoàn Thị Thu Hương 5133/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng trưởng Khoa Nội

8

Nguyễn Thị Chánh 6244/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa HSTC-

Ngoại

9

Huỳnh Thảo Nguyên 5828/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa PHCN

10

Huỳnh Thảo Ngân 5809/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Lão

11

Trương Thị Ngọc Hòa 5819/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Lão

12

Phạm Thị Ngọc Trang 003465/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Lão

IV. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH
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13

Hồ Thị Kim Xuân 6248/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

14

Nguyễn Thị Bích Vân 5818/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Lão

15

Đào Nguyễn Bích Hằng 6169/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

16

Nguyễn Thị Thanh Dung 6181/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

17

Lê Thị Phương 5511/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

18

Nguyễn Văn Thọ 5212/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

19

Nguyễn Thị Mỹ Linh 5058/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Khám

20

Trần Thị Liên 5707/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Khám

21

Nguyễn Thị Tâm 5382/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa PHCN

22

Trần Thị Minh Phương 5328/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa TDCN-

CĐHA

23

Lê Thị Hồng Trang 5048/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa TDCN-

CĐHA

24
Nguyễn Thị Thu Hằng 002089/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa PHCN

25
Lê Thị Hồng Nhung 001208/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

26
Nguyễn Thị Thu Hiền 000234/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa HSTC-

Ngoại

27
Phạm Trần Quỳnh Như 003019/BTH-CCHN Chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa gây mê hồi sức

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa PHCN

29



28

Tạ Thùy Trang 4285/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa TDCN-CĐHA

29

Thái Lê Minh Huy 5880/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa HSTC-Ngoại

30

Nguyễn Thị Thanh Tuyền 5955/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa Lão

31

Đặng Thị Huyền Trang 002080/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa Lão

32

Huỳnh Thị Trúc Linh 5506/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa Nội

33

Vũ Tuấn Anh 5375/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa PHCN

34
Phạm Anh Thắng 4841/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Kỹ thuật viên Khoa XN

35
Trần Thị Kim Thanh 5316/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Kỹ thuật viên Khoa XN

36
Đào Duyên Hồng Yến 5851/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Phục hồi chức năng

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Kỹ thuật viên Khoa PHCN

37
Huỳnh Đình Khoa 002553/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Kỹ thuật viên Khoa TDCN-

CĐHA

38
Nguyễn Khôi 000882/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Kỹ thuật viên Khoa XN

39
Nguyễn Thị Hiền 000394/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Trưởng khoa Khoa XN

40
Hoàng Thị Hoàn 001071/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng trưởng Khoa Khám

1 Mai Thị Hường 5821/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa GMHS

Thay đổi CCHN

2 Võ Duy Khanh 6145/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa GMHS

Thay đổi CCHN

V. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC BÌNH THUẬN
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3 Nguyễn Thị Thu Lợi 5820/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa GMHS

Thay đổi CCHN

4 Não Quang Thạc 001757/BTH-CCHN Khám Bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp 
7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa HSCC

5 Phạm Thị Thúy Kiều 6136/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa HSCC

Thay đổi CCHN

6 Phan Thị Thanh Trúc 6138/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa HSCC

Thay đổi CCHN

7 Thanh Nữ Ngọc Ánh 6291/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa HSCC

Thay đổi CCHN

8 Lâm Thị Hồng Yến 6135/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa HSCC

Thay đổi CCHN

9 Trần Ngọc Mai Trâm 5876/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa HSCC

Thay đổi CCHN

10 Đinh Thị Nhung 5822/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa HSCC

Thay đổi CCHN

11 Huỳnh Thị Bích Huyền 6139/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa HSCC

Thay đổi CCHN

12 Trần Thị Thúy Minh 6137/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa HSCC

Thay đổi CCHN

13 Nguyễn Thị Thanh Thủy 5848/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa khám

Thay đổi CCHN

14 Cao Thị Thúy 6125/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa khám

Thay đổi CCHN
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15 Nguyễn Thùy Vinh 5877/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa khám

Thay đổi CCHN

16 Đoàn Thị Thu Hiền 6127/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa khám

Thay đổi CCHN

17 Nguyễn Tô Kim Trang 6116/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa khám

Thay đổi CCHN

18 Cao Thị Ngọc Uyên 6114/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa khám

Thay đổi CCHN

19 Huỳnh Thị Duyên Anh 6117/bth-cchn

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa khám

Thay đổi CCHN

20 Nguyễn Thị Bích Linh 6126/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa khám

Thay đổi CCHN

21 Trương Thị mỹ Linh 5843/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa khám

Thay đổi CCHN

22 Nguyễn Thị Xuân Mai 5847/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa KSNK

Thay đổi CCHN

23 Nguyễn Thị Thanh 5824/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa KSNK

Thay đổi CCHN

24 Nguyễn Thị Mỹ Luân 6120/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa LCK

Thay đổi CCHN

25 Nguyễn Hoài Thương 6128/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa LCK

Thay đổi CCHN

26 Đỗ Thị Thanh Phương 6129/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa LCK

Thay đổi CCHN
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27 Huỳnh Thị Loan 5826/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa ngoại

Thay đổi CCHN

28 Nguyễn Thị Thùy Dung 6161/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa ngoại

Thay đổi CCHN

29

Trương Trần Thị 

Diểm Vân 6155/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa ngoại

Thay đổi CCHN

30 Phan Thị Kim Ngân 5825/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa ngoại

Thay đổi CCHN

31 La Thị Ngọc Linh 5849/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa ngoại

Thay đổi CCHN

32 Ngô Thanh Phương Châu 5639/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nhi

Thay đổi CCHN

33 Nguyễn Thị Kim ân 6118/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nhi

Thay đổi CCHN

34 Cao Thị Hải Thủy 6124/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nhi

Thay đổi CCHN

35 Dụng Thị Thúy Hồng 6123/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nhi

Thay đổi CCHN

36 Nguyễn Bình Thị Vui 6124/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nhi

Thay đổi CCHN

37 Nguyễn Thị Minh Hà 6112/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nhi

Thay đổi CCHN

38 Bá Thị Mộng Tuyền 6122/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nhi

Thay đổi CCHN
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39 Trần Thị Kim Phượng 6144/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nhiễm

Thay đổi CCHN

40 Dụng Nữ Kim Ngân 5844/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

41 Nguyễn Thị Huyền Trang 5841/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

42 Lư Thị Tuyết Thư 5846/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

43 Trần Thị Kim Oanh 6111/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

44 Tạ Thị Kim Linh 5836/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

45 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6146/BHT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

46 Lâm Mai Thanh Hạ 6143/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

47 Lê Thị Minh Kiều 6142/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

48 Lê Thị Kim Anh 6147/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

49 Nguyễn Thu Phương 5823/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN

50 Nguyễn Thị Thảo Trang 5845/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa nội

Thay đổi CCHN
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51 La Thị Thu Thái 5994/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

52 Phạm Thị Xuân Hồng 6293/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

53 Lê Thị Tuyên 6106/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

54 Nguyễn Thị Lệ 6163/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

55 Hồ Thị Thu Uyên 5995/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

56 Thủy Thị Kim Liên 6105/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

57 Bá Thị Mỹ Lầu 6107/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

58 Dụng Thị Huy Huyện 6115/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

59 Đinh Thị Xuân Hằng 6292/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

60 Nguyễn Thị Ngọc Dung 6103/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

61 Lê Phạm Bích Phương 6104/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

62 Nguyễn Thị Thái Trinh 5842/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Phòng ĐDưỡng

Thay đổi CCHN
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63 Lê Thị Mạnh 6132/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa sản

Thay đổi CCHN

64 Tôn Nữ Trâm Anh 5565/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa XN

65 Trần Duy Hồng 5815/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa XN

66 Trương Văn Lộc 3785/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa Khám

Nghỉ việc

67 Thanh Thị Lữ Huyền 000149/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nhi
7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa Nhi

Nghỉ hƣu

68 Nguyễn Thị Thảo 001807/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h-11h30; 13h30'-17h. 

Thứ 2 đến thứ 6
Khoa XN

Nghỉ hƣu

01
Qua Thị Hà Xuyên

4978/BTH-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên khoa khám

02

Nguyễn Thị Tươi 4820/BTH-CCNH

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Khoa HSCC

03

Nguyễn Thị Minh Trung 1474/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Khoa NNN

04

Nguyễn Thị Thương 6092/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
 Nhân viên Khoa NNN

05

Lý Thị Văn Chờ 6088/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Khoa NNN

06

Bích Thị Mỹ Linh 4926/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Khoa Sản

07
Nguyễn Thị Liên 4890/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường thao quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Khoa Đông Y

08
Lâm Thị Việt 4175/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, thực hiện kỹ thuật vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Khoa Khám  -PRC

09
Nguyễn Thị Thu Hằng 5233/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Khoa Khám  -PRC

10
Đặng Xuân Vũ 7286/BD-CCNH

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường thao quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Khoa Khám
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11
Bích Thiện Vĩ 4417/BT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường thao quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Trạm Phú Lạc

12
Huỳnh Thị Cẩm Xuyên 6154/BT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường thao quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
K01 (Trạm Phước Thể)

13
Hoàng Thị Thúy Hằng 5939/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường thao quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Trạm Bình Thạnh

14
Nguyễn Thị Trúc Duyên 4556/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường thao quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Trạm Phước Thể

15
Đỗ Vĩnh Nguyên 3330/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường thao quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Trạm Chí Công

16
Diên Thị Mỹ Thoa 3326/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường thao quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Trạm Vĩnh Tân

17
Mai Thị Cúc 5912/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường thao quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

2,3,4,5,6,7,CN

07h00 - 11h30;13h30- 17h
Nhân viên Trạm Vĩnh Hảo

01

Phan Khắc Nam 001052/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp

Toàn thời gian: từ 7h00 đến 

21h00 Thứ 2 đến CN/ tuần 

nghỉ 01 ngày, ngoài giờ hành 

chính : buổi trưa sau 11h30 

đến trước 13h30, buổi chiều từ 

sau 17h00 đến 21h00

Phụ trách phòng khám Nội soi dạ 

dày, tá tràng

02

Bùi Lê Duy Vy 0003681/BD-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV

 ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian: từ 7h00 đến 

21h00 Thứ 2 đến CN/ tuần 

nghỉ 01 ngày, ngoài giờ hành 

chính : buổi trưa sau 11h30 

đến trước 13h30, buổi chiều từ 

sau 17h00 đến 21h00

Nhân viên  phòng khám Nội soi 

dạ dày, tá tràng

03

Phạm Thị Phương Thảo 052568/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da Liễu

Toàn thời gian: từ 7h00 đến 

21h00 Thứ 2 đến CN/ tuần 

nghỉ 01 ngày, ngoài giờ hành 

chính : buổi trưa sau 11h30 

đến trước 13h30, buổi chiều từ 

sau 17h00 đến 21h00

Phụ trách phòng Da Liễu

04

Hồ Thị Như Ý 013220/ĐNA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

Toàn thời gian: từ 7h00 đến 

21h00 Thứ 2 đến CN/ tuần 

nghỉ 01 ngày, ngoài giờ hành 

chính : buổi trưa sau 11h30 

đến trước 13h30, buổi chiều từ 

sau 17h00 đến 21h00

Nhân viên phòng Da Liễu
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05

Bùi Phụ Tâm 044695/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Toàn thời gian: từ 7h00 đến 

21h00 Thứ 2 đến CN/ tuần 

nghỉ 01 ngày, ngoài giờ hành 

chính : buổi trưa sau 11h30 

đến trước 13h30, buổi chiều từ 

sau 17h00 đến 21h00

Phụ trách phòng khám Tai Mũi 

Họng

06

Nguyễn Thị Bích Thương 0003675/BD-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

Toàn thời gian: từ 7h00 đến 

21h00 Thứ 2 đến CN/ tuần 

nghỉ 01 ngày, ngoài giờ hành 

chính : buổi trưa sau 11h30 

đến trước 13h30, buổi chiều từ 

sau 17h00 đến 21h00

Nhân viên phòng khám Tai Mũi 

Họng

07

Trần Thị Thanh

000791/CT-CCHN

Quyết định số 

1677/QĐ-SYT ngày 

07/7/2016 của Sở Y tế 

thành phố Cần Thơ 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng

Toàn thời gian: từ 7h00 đến 

21h00 Thứ 2 đến CN/ tuần 

nghỉ 01 ngày, ngoài giờ hành 

chính : buổi trưa sau 11h30 

đến trước 13h30, buổi chiều từ 

sau 17h00 đến 21h00

Phụ trách khoa YHCT&PHCN

08

Nguyễn Thị Quỳnh 006425/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Toàn thời gian: từ 7h00 đến 

21h00 Thứ 2 đến CN/ tuần 

nghỉ 01 ngày, ngoài giờ hành 

chính : buổi trưa sau 11h30 

đến trước 13h30, buổi chiều từ 

sau 17h00 đến 21h00

Phụ trách phòng khám Mắt

1
Phạm Văn Tùng 000655/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng Khám nội 
Thay đổi giờ 

làm việc

2

Đỗ Thị Hồng Hiền 3609/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng Khám nội 
Thay đổi giờ 

làm việc

3

Nguyễn Thị Ngọc Điệp 0002339/BTH-CCHN Nội khoa

Thứ 2 đến thứ 6

11:30-13:30 17:00-20:30  

Riêng T7,CN: 7h00-11h30, 

11h30- 13h30, 13h30 - 19h00

Phòng Khám nội 
Thay đổi giờ 

làm việc

4
Nguyễn Ngọc Khuê 001740/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng Khám Ngoại
Thay đổi giờ 

làm việc

5

Nguyễn Ngọc Bích 002440/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2 đến thứ 6

11:30-13:30 17:00-20:30  

Riêng T7,CN: 7h00-11h30, 

11h30- 13h30, 13h30 - 19h00

Phòng Khám Ngoại
Thay đổi giờ 

làm việc
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6
Đặng Thị Minh Anh 000378/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng khám thai/ Phụ khoa
Thay đổi giờ 

làm việc

7

Trần Thị Mười 0002349/BTH-CCHN Nữ Hộ Sinh

Thứ 2 đến thứ 6

11:30-13:30 17:00-20:30  

Riêng T7,CN: 7h00-11h30, 

11h30- 13h30, 13h30 - 19h00

Phòng khám thai/ Phụ khoa
Thay đổi giờ 

làm việc

8

Hà Thị Hoài 3606/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 đến Chủ nhật

8h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-20h00

Phòng khám thai/ Phụ khoa
Thay đổi giờ 

làm việc

9
Trần Thị Huệ 000167/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng khám nhi
Thay đổi giờ 

làm việc

10

Lê Thị Hoa 3608/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng khám nhi
Thay đổi giờ 

làm việc

11
Phạm Thị Băng 000644/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng khám Đông Y
Thay đổi giờ 

làm việc

12

Võ Thị Kiều Ân 002076/BTH -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng khám Đông Y
Thay đổi giờ 

làm việc

13
Lê Thị Mỹ Hạnh 001026/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về vật lý trị liệu

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng khám Đông Y
Thay đổi giờ 

làm việc

14
Hồ Thị Lệ Thi 4266/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng khám Đông Y
Thay đổi giờ 

làm việc

15
Đinh Thị Liễu 000117/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng khám Tai Mũi họng
Thay đổi giờ 

làm việc

16
Phùng Thị Thọ 3627/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng Xét nghiệm
Thay đổi giờ 

làm việc

17
Nguyễn Xuân Cường 0002729/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Thứ 2 đến Chủ nhật

8h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-20h00

Phòng Xét nghiệm
Thay đổi giờ 

làm việc

18
Nguyễn Thị Bích Ngân 000717/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Thứ 2 đến Chủ nhật

8h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Phòng Xét nghiệm
Thay đổi giờ 

làm việc

19
Lê Văn Sinh 000169/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 đến Chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-19h00

Bộ phận CĐHA
Thay đổi giờ 

làm việc

20

Phạm Công Tiến 000158/BTH-CCHN khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nội tổng hợp: Chuẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 đến thứ 6

11:30-13:30 17:00-20:30  

Riêng T7,CN: 7h00-11h30, 

11h30- 13h30, 13h30 - 20h00

Bộ phận CĐHA
Thay đổi giờ 

làm việc
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21
Thái Thu Thủy 000186/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật diều dưỡng cơ bản

Thứ 2 đến Chủ nhật

8h00-11h30; 11h30-13h30;

13h30-20h00

Bộ phận CĐHA
Thay đổi giờ 

làm việc

22

Hồ Ngọc Hưng 000399/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học

Thứ 2 đến thứ 6

11:30-13:30 17:00-20:30  

Riêng T7,CN: 7h00-11h30, 

11h30- 13h30, 13h30 - 20h00

Bộ phận CĐHA
Thay đổi giờ 

làm việc

23

Trần Văn Khánh 000404/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học

Thứ 2 đến thứ 6

11:30-13:30 17:00-20:30  

Riêng T7,CN: 7h00-11h30, 

11h30- 13h30, 13h30 - 20h00

Bộ phận CĐHA

Thay đổi giờ 

làm việc, chỉnh 

sữa CCHN

24

Đặng Duy Hưng 001861/BTH-CCHN khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp: Nhi

Thứ 2 đến thứ 6

11:30-13:30 17:00-20:30  

Riêng T7,CN: 7h00-11h30, 

11h30- 13h30, 13h30 - 20h00

Bộ phận CĐHA
Thay đổi giờ 

làm việc

25
Nguyễn Thị Mỹ Xuân 4080/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh  nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa

Thứ 2 đến chủ nhật

8h-11h30; 11h30-13h30

13h30-20h

Phòng Khám nội Nghỉ việc 

26

Hồ Quốc Trí 3646/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày  

25/07/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh, nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Thứ 2 đến chủ nhật

7h-11h30; 11h30-13h30

13h30-20h

Phòng Khám Ngoại Nghỉ việc 

27
Ngô Hoàng Minh Nghĩa 4203/BTH-CCHN  Nội khoa Nhi khoa

Thứ 2 đến chủ nhật 

17h30-20h30
Phòng khám nhi Nghỉ việc 

28
Lê Văn Đồng 4505/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thứ 2 đến chủ nhật

7h00-11h30; 11h30-13h30

13h30-18h30

Phòng khám Đông Y Nghỉ việc 

29
Nguyễn Duy Pháp 000433/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

6:30-7:00 ;11:30-13:30;

 17:00-20:30
Phòng Xét nghiệm Nghỉ việc 

1 Nguyễn Thị Hương 5816/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y.

7h00 - 11h30;

13h30 - 17h00 

(Thứ 2,3,4,5,6, ngày nghỉ, 

ngày lễ)

CN ĐH ĐD - Nhân viên Điều 

dưỡng Khoa Ngoại - PTGMHS

2 Nguyễn Đình Thạch 000674/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI - Giám đốc 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

3 Lục Minh Hùng 000652/BTH - CCHN Chuyên khoa Nội tổng hợp; da liễu
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ - Phó Giám đốc 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

4 Đỗ Thị Nhân 5805/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)

 ĐHĐD - Điều dưỡng trưởng 

Bệnh viện 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

5 Phạm Thị Lài 001149/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  
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6 Trần Thị Kim Đài 001386/BTH - CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 CNCĐ ĐD  

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

7 Mai Minh 000054/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Ung thư; Cấp cứu
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI - Trưởng Khoa Cấp cứu 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

8
Nguyễn Ngọc 

Thảo Nguyên
5806/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)

 ĐHĐD - Điều dướng trưỡng khoa 

Cấp cứu 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

9 Lê Thị Mai Hương 001277/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

10 Nguyễn Thị Bích Hoa 000722/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

11 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 000723/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

12 Lại Vũ Thị Hiền 000720/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

13 Đặng Thị Minh Hải 5874/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 CNCĐ ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

14 Thái Tuấn Nhân 000588/BTH - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Cấp cứu; Nội tim 

mạch; thực hiện kỹ thuật siêu âm tim

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ - Trưởng Khoa Khám 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

15 Hoàng Thị Thu Tâm 001018/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày lễ)
 BSCKI CK RHM 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

16 Lê Thị Hiền Hậu 3657/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày lễ)
 Bác sỹ 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

17 Nguyễn Thị Hạnh 000392/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

18 Đặng Ngọc Hưng
0036328/HCM - 

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

19 Trần Thị Thu Nga 001688/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 

(ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

20 Nguyễn Thị Thanh Hoa 5817/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)

 ĐHĐD - Điều dướng trưỡng khoa 

Khám - CLS 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  
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21 Võ Thị Yến Nhi 007723/BD - CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Y sỹ 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

22 Trần Lê Nguyên 002229/BTH - CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

23 Lê Văn Ngọc 000067/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)

 BSCKI CĐHA - Trưởng Khoa 

CLS 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

24 Hồ Nam Thể 0002369/BTH - CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 

(ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI CĐHA 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

25 Nguyễn Phương Dung 003108/HCM - CCHN Bác sỹ Xét nghiệm (vi sinh, sinh hóa, huyết học)
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 

(ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI XN 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

26 Ngô Hữu Hiền 5852/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 CNĐH KTV CĐHA 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

27 Hứa Văn Danh 000055/BTH - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Truyền nhiễm và các 

bệnh nhiệt đới

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKII 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

28 Trần Thị Tố Nga 000481/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

29 Đoàn Thị Ngọc Oanh 000418/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

30 Hồ Thị Hồng Xuyến 002418/BTH - CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 CNCĐ ĐD  

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

31 Lê Thị Thu Hà 000389/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Cấp cứu
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)

 BSCKI Nhi - Trưởng Khoa Nội 

Nhi 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

32 Huỳnh Thị Thúy Liễu 000408/BTH - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Tai Mũi Họng; Cấp 

cứu; Chuyên khoa Nhi

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

33 Lê Thị Dung 001418/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Chuyên khoa Nhi
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

34 Nguyễn Truyền Thống 0002042/TNI - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Chuyên khoa Nhi
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

35 Thổ Thị Thái Thưa 4835/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

36 Phạm Thị Quyên 5884/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)

 CNCĐ ĐD - Điều dưỡng trưởng 

Khoa Nội Nhi 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

42



37 Trần Thị Mai Nhị 5885/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 CNCĐ ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

38 Phạm Thị Bích Ngân 000718/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

39 Trần Thị Giàu 5883/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 CNCĐ ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

40 Lê Thị Thanh Hương 002221/BTH - CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC - ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

41 Võ Thị Phi Nga 000730/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh sản khoa; ngoại khoa
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

42 Vũ Thị Hà 001752/TB - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

43 Nguyễn Thị Ánh 000567/BTH - CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC NHS 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

44 Hoàng Thị Thu Liên 000407/BTH - CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC NHS 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

45 Trần Thị Toàn 000697/BTH - CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC NHS 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

46 Dương Thị Thúy Loan 000410/BTH - CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC - NHS 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

47 Nguyễn Thị Thanh Xuân 000559/BTH - CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC - NHS 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

48 Nguyễn Ngọc Khang 003374/BTH - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; thực hiện kỹ thuật nội soi dạ 

dày - tá tràng

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ - Trưởng Khoa Ngoại 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

49 Nguyễn Kim Tuyên 000282/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Chấn thương chỉnh hình
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

50 Đặng Văn Thuận 001299/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Gây mê hồi sức
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 

(ngày nghỉ, ngày lễ)
 Bác sỹ 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

51 Nguyễn Thị Bích Thắm 5814/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)

 ĐHĐD - Điều dưỡng trưởng khoa 

Ngoại - PTGMHS 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  
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52 Đới Sỹ Hùng 000398/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 TC ĐD 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

53 Trương Thị Lựu 001308/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng gây mê hồi sức
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 KTV GM 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

54 Lê Hồng Cự 001491/BTH - CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn gây mê hồi sức
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 KTV GM 

 Điều chỉnh số 

CCHN và thời 

gian hành nghề  

55 Trần Thị Quý Phi 000364/BTH - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00 

(ngày nghỉ, ngày lễ)
 BSCKI  Nghỉ việc  

56 Trương Thị Thanh Trang 5648/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 CNCĐ ĐD  Nghỉ việc  

57 Nguyễn Ngọc Minh Trâm 5457BTH - CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)
 CNĐH KTV XN  Nghỉ việc  

             Đặng Thức Anh Vũ

Nơi nhận:

Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

Các thành viên Hội đồng tư vấn;

Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

Lưu: VT, NV.

          KT. GIÁM ĐỐC

           PHÓ GIÁM ĐỐC
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