
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH  

BỆNH VIỆN ĐK THÀNH PHỐ   

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (20/3/2023 – 26/3/2023) 

 

Thứ - ngày Buổi Nội dung công tác Bộ phận chủ trì Địa điểm 

Thứ 2 

20/3 

Sáng 

- Giao ban các khoa, phòng (7h30-7h50) Trưởng khoa, phòng; cán bộ khoa, phòng Văn phòng khoa 

- Giao ban Bệnh viện (7h50-8h30) Ban Giám đốc; trưởng khoa, phòng bộ phận Hội trường giao ban 

- Giám sát hội đồng thi đua y đức (Cả tuần) Bs Pháp – Bs H.Anh  

Chiều - Chuyên môn   

Thứ 3 

21/3 

Sáng 
- Giao ban các khoa, phòng (7h30-7h50) Trưởng khoa, phòng; cán bộ khoa, phòng Văn phòng khoa 

- 8h Kiểm tra chất lượng bệnh viên năm 2022   

Chiều - Chuyên môn    

Thứ 4 

22/3 

Sáng 
- Giao ban các khoa, phòng (7h30-7h50) Trưởng khoa, phòng; cán bộ khoa, phòng Văn phòng khoa 

- Giao ban Bệnh viện (7h50-8h30) Ban Giám đốc; trưởng khoa, phòng bộ phận Hội trường giao ban 

Chiều - Chuyên môn   

Thứ 5 

23/3 

Sáng 

- Giao ban các khoa, phòng (7h30-7h50) Trưởng khoa, phòng; cán bộ khoa, phòng  

- Giao ban Bệnh viện (7h50-8h30) Ban Giám đốc; trưởng khoa, phòng bộ phận Hội trường giao ban 

- 8h30 Họp Ban chấp hành Đảng bộ  Hội trường giao ban 

Chiều - 14h Duyệt Đề cương NCKH năm 2023 Thành viên Hội đồng Hội trường giao ban 

Thứ 6 

24/3 

Sáng 
- Giao ban các khoa, phòng (7h30-7h50) Trưởng khoa, phòng; cán bộ khoa, phòng Văn phòng khoa 

- Giao ban Bệnh viện (7h50-8h30) Ban Giám đốc; trưởng khoa, phòng bộ phận Hội trường giao ban 

Chiều - Chuyên môn   

Thứ 7 

25/3 
 

- Khám theo yêu cầu, Khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe   

   

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Thủy 
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