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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

                    Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh trong tỉnh. 

 

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy 

định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; Thông tư có hiệu lực từ ngày 

27/2/2022 và thay thế Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 hướng 

dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện (Thông tư số 

31/2021/TT-BYT đính kèm). 

Để triển khai Thông tư kịp thời, đúng quy định, Sở Y tế đề nghị các bệnh 

viện, trung tâm y tế có giường bệnh thực hiện các nội dung sau:  

1. Tổ chức phổ biến, triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông 

tư; đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ chăm sóc 

người bệnh. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản 

ánh bằng văn bản về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế xem xét, giải quyết; 

đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của hộ sinh viên, kỹ thuật viên, 

hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa tại Thông tư 07/2011/TT-BYT 

đã bị bãi bỏ; các nội dung về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng điều 

dưỡng, Phòng Điều dưỡng bệnh viện và nhiệm vụ của điều dưỡng khoa lâm 

sàng theo Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Bộ Y tế, Cục Quản lý KCB (để b/c);  

- Vụ Pháp chế - BYT (để b/c) 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVY.                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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