
NCr 

Nam 398 

146 Khác 

A4 Bng cp cao nht 

Trung cp  

Cao dng 

Dal hoc 

428 

Cao hoc, CKI 

Tin si, CKII  

A7 VI trI cong tác hien ti 

Lnh ao bênh viOn 

Tru'áng khoa/phàng/trung tam 

Phó khoa/phàng  

NV biên ch/hp SOng dài hn 

Hp dng ngn han  

Khác 

3 

25 

26 

1009 

0 

29 

A8 Phm vi hot dng chuyên mOn 

san 

Chuyen khoa lé (mt, TMH, RHM,...) 

Các khoa không tryc tip KCB 

Kh6i hành chInh 

Cn lam sang  

Nôi 

:Ngoai 

:Nhj 

TruyOn nhiOm 

165 

218 

126 

395 

0 

0 

0 

0 

0 

118 

49 

A5 sO nàm cong tác trong ngành Y (TB) 

A6 SO nám cong tác ti bênh viên hên nay (TB)  

41 

310 

694 



4.20 

4.l9 

4.17 

4.33 

4.31 

4.30 

4.29 

4.33 

4.26 

4.28 

4.31 

4.27 

4.19 

3.98 

:Du'cc 30 

DLtphông  0 

Khéc (ghi rô)  158 

A9  Anh/chi có thrcic phân Cong kiêm nhim nhiu vic không? 

Không kiêm nhim 936 

Kiêm nhim tr 2 cong vic 129 

Kiêm nhim tü 3 cong vic trá len 27 

AlO  Trung blnh Anh/chl try'c my ln trong mOt  tháng 3.93 

DANH GIA SLY HAl LÔNG VE BNH VIN 

4.16 

A6 4.15 

A7 4.19 

DIEM TRUNG BINH CHUNG 

A Sii hal lông v môi tru'1ng lam vic 

Al Phàng lam viêc khang trang, sach së, thoáng mat.  

A2 Trang thit b yen phàng, bàn gh lam vic... dy dü, các thit b cO, lc 

hâu th.rcc thay th kp thai.  

A3 Có b trI phàng tru'c cho NVYT. 

A4 Phân chia thai gian tru'c và lam viêc ngoài g hành chInh hp I. 

A5 Céc trang bj béo ho cho NVYT (qun áo, khu trang, géng tay..) dy thi, 

không bi c, nhàu nat, không bi han ch scr dung. 

Môi tru'ng hoc tp tao du kin cho NVYT cp nht kin thrc, nâng cao 

trinh cT: thu' vin, phàng soc, tra cá'u thông tin, truy cap internet... 

Môi tru'ng lam viêc béo dém an toàn cho NVYT. 

B5 Lanh ao ông viên, khIch lê nhân viên khi hoàn thành tt nhim vy, có 

tin b trong cong viêc.  

B6 Dng nghiêp cO '' thrc hu'p tác c1 hoàn thành nhim vy chung.  

Cl Các quy dnh, quy ch lam viêc ni bô cüa bênh vin rO rang, thu'c t và 

cong khai.  

C2 MOi tru'äng lam viêc ti khoa/phàng và bnh viên dan chü.  

C3 O..uy ch chi tiêu nôi b cong bng, hcp l', cong khai. 

A8 Bênh viên béo ém an ninh, trât ti cho NVYT lam viêc.  

A9 Ngu'ôi bnh và ngu'ài nhà có thai d ton trpng, hp tác vái NVYTtrong qué 

trinh diu tn. 

B Sr hal lông v lnh ao tru'c tip, dng nghip  

Bl Lành ao cO nàng lu'c xr l', du hành, giéi quyt cong viêc hiu qué.  

B2 Lnh ao phân Cong cong vic phi hp vOi chuyén mon dào to cüa nhân 

yien.  

B3 Lành ao quan tam, ton trong, dói xi'r blnh dng vOi các NVYT.  

B4 Lành ao lng nghe và tip thu kin óng gop NVYT. 

4.23 

4.22 

4.20 

B7 MOi tru'ng lam vic than thiên, oàn kt.  

B8 DOng nghiêp chia sé kinh nghiêm, giüp d nhau trong cong vic. 

B9 Dng nghiêp quan tam, giüp d nhau trong cuôc s6ng. 

C Sr hal lông v quy ch nôi bO,  tin Ricing, phüc lcii 

C4 Vic phân phói qu9 phtic cii cong bng, cong khai.  

CS Mü'c Ricing ti.rcing xrng so vói nàng lu'c và cng hin.  

C6  

C7 Thiiáng và thu nhâp tang them ABC xirng áng so vài cng hin. 4.18 

4.22 

4.17 

4.12 



4.36 E3 Tin tung vào su phát trin ccia bênh viên. trong tung al. 

NgiJ1i 1p biu Triflng phông TCCB 

BS.GK21onh onq 

4 

Cách phn chia thu nhp tng them Cong bng, khuyn khIch nhân viên 

lam viêc tIch ci.rc. 

Bao cm dóng BHXH, BHYT, khám src khôe djnh k's' và các hlnh thitc h6 

tr m dau, thai san dy thi. 

do  T chCrc tham quan, ngh duäng dy cü.  

Cli  Co phong trào th thao, v5n ngh tIch cyc. 

C12 Công cIoàn bênh viên hot ng tIch cçrc. 

D Sy' hài lông v cong viec, cd hi hpc tp và thäng tin 

4.26 

4.24 

4.25 

Dl  KhOi lu'ng cong viêc crçYc giao phii hp.  

D2 Cong viêc chuyên mon áp rng nguyen yang ban than.  

D3 Bnh viên tao du kiên cho NVYT nâng cao trinh ô chuyên mon.  

D4 Bnh vin to cTiu kiên cho NVYT hoc tip các bâc cao hcin. 

D5 Cong khai các tiêu chun cho các chirc danh Iành do.  

D6 B6 nhiêm các chtrc danh lnh do dan chti, Cong bng.  

D7 CO c hi thang tin khi n6 ftrc lam viêc. 

E Sy' hài lông chung v benh  vin  

El Cam thy tu hào khi dii'ot lam viêc ti bênh vin.  

E2 Oat udc nhCing thanh cong cá nhân khi lam vic ti bnh vin. 

4.11 

4.34 

4.22 

E4 Se gn bO lam viêc tal khoa, phàng hiên tai lâu dài.  

E5 Se gn bó lam viêc tal bênh viên au dài.  

E6 Mirc ô hal lông nói chung v lành ao bênh viên. 

E7 bnhvin. 

Anh/Chi cO kin ho5c c1 xut nào khác vái Bô Y t và lnh o bênh 

viên? 

C8 4.19 

C9 4.29 

G 

4.38 

4.18 

4.27 

4.25 

4.23 

4.21 

4.18 

4.4° 

4.38 

4.30 
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