
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Cao Bằng, ngày           tháng  11   năm 2019 

   

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 
 

1. Tên cơ sở KCB: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng 

2. Địa chỉ: Tổ 5 phƣờng Tân Giang Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

3. Thời gian hoạt động của cở KCB: 24/24 giờ, 07 ngày /tuần 

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KCB 

Vị trí chuyên 

môn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
LÊ THỊ TUYẾT 

CHINH 

002339/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

  

Giám đốc  

phụ trách 

chung 

2 VÕ THỊ BÌNH 
001072/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc chuyên khoa Y học 

cổ truyền; Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng VLTL-

PHCN  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

  

Phó giám đốc           
phụ trách 

chuyên môn 

3 CHU THỊ HẢO 
000031/CB-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh: 

siêu âm doppler, điện tim. 

Chẩn đoán X-quang, Xét 

nghiệm chuyên ngành 

Hóa sinh Nội tiết ĐTĐ. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

  

Phó giám đốc 
Phụ trách 

khoa khám, 

Cận lâm sàng, 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

4 
BẾ THỊ THANH 

HÀ 

001068/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng VLTL-PHCN. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Trƣởng 

phòng 
KHTH, Tăng 

cƣờng tại 

khoa khám 

bệnh 

5 LÊ THỊ THÚY 
002422/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Phòng KHTH, 

tăng cƣờng 

khoa Nội A 



6 
BẠCH THỊ  MAI 

HƢƠNG 

002055/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Phòng KHTH, 

tăng cƣờng 

khoa châm 

cứu 

7 
BẾ THỊ THANH 

XUÂN 

001035/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sỹ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng phòng 

KHTH, tăng 

cƣờng khoa 

khám bệnh 

8 
LƢU THỊ HỒNG 

XOAN 

001033/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Thực hiện một số kỹ thuật 

VLTL-PHCN.(QĐ số 

3219 ngày 25/11/2016). 

Thực hiện các kỹ thuật  về 

Y học cổ truyền theo chỉ 

định của Bác sỹ.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

  

Trƣởng 

phòng Điều 

dƣỡng,  

tăng cƣờng 

khoa Nội- Nhi 

9 
SẦM MẠNH 

LINH 

001066/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Thực hiện theo 

Quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sỹ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng  

Phòng Điều 

dƣỡng 

10 ĐÀM THỊ MIÊN 
002046/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng  

Phòng Điều 

dƣỡng 

11 
NÔNG THỊ TRÀ 

MY 

002053/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sỹ phòng 

Điều dƣỡng 



12 
PHAN HOÀNG 

HẢI 

002047/CB- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. Thực 

hiện các kỹ thuật Tác 

động cột sống.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. Phòng 

Điều dƣỡng 

13 BẾ THỊ DÀNH 
001932/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng VLTL-PHCN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Trƣởng khoa 

Khám bệnh 

14 
TRỊNH THÚY 

DUNG 

000307/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

VLTL-PHCN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Phó trƣởng 

khoa Khám 

bệnh 

15 
ĐINH THỊ MINH 

HIỆP 

002157/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa 

bệnh đa  khoa.(QĐ số 

2929 ngày 12/10/2016). 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên kho Tai Mũi 

Họng. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Khoa Khám 

bệnh 

16 
THẨM THỊ 

LIÊN 

001076/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Thực hiện một số kỹ thuật 

VLTL-PHCN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng 

trƣởng  
Khoa khám 

bệnh 

17 ĐINH THỊ NHÂM 
001035/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Thực hiện kỹ thuật châm 

cứu; Một số kỹ thuật 

VLTL-PHCN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng  

Khoa khám 

bệnh 

18 
NGUYỄN THỊ 

LAN 

002052/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. Khoa 

khám bệnh 



19 LÊ THỊ AN 
002044/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. Khoa 

khám bệnh 

20 BẾ THỊ CÚC 
002359/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.Thực 

hiện các kỹ thuật PHCN 

cơ bản. Thực hiện các kỹ 

thuật VLTL- PHCN cơ 

bản. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. Khoa 

khám bệnh 

21 
PHƢƠNG THỊ 

SEN 

001041/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. Khoa 

khám bệnh 

22 
NGUYỄN THỊ 

HUẾ 

000309/CB-

CCHN 

Kỹ thuật viên vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên  

Khoa VLTL-

PHCN 

23 HÀ VŨ ĐỨC 
002577/CB-

CCHN 

Thực hiện theo qui định 

tại Thông tƣ số 26/TLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/20115 quy địn mã 

số, tiêu chuẩn chức dnh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. Khoa 

khám bệnh 

24 
NGÔ VĂN 

THỤY 

000071/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Chẩn đoán X 

quang, chẩn đoán siêu âm 

doppler. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

  

Trƣởng khoa 

Cận lâm sàng 

25 
NGÔ THỊ MINH 

CHÂU 

002351/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa. Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ CĐHA 

Khoa cận lâm 

sàng 



26 
NGUYỄN THỊ 

UYÊN 

002057/CB-

CCHN 

Thực hiện các Kỹ thuật 

chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

trƣởng 
Khoa cận lâm 

sàng 

27 
LƢƠNG THU 

TRANG 

001053/CB-

CCHN 

Thực hiện các Kỹ thuật 

chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Khoa cận lâm 

sàng 

28 
HOÀNG NAM 

CHIẾN 

002056/CB- 

CCHN 
Kỹ thuật hình ảnh Y học 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Khoa cận lâm 

sàng 

29 NÔNG THỊ LAN 
001052/CB-

CCHN 

Thực hiện các Kỹ thuật 

chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Khoa cận lâm 

sàng 

30 
TRƢƠNG THỊ 

BỀN 

001051/CB-

CCHN 

Thực hiện các Kỹ thuật 

chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Khoa cận lâm 

sàng 

31 
MẠC THỊ 

PHƢƠNG 

001038/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.  Thực hiện một số kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. 

 Khoa cận lâm 

sàng 

32 
NGUYỄN THỊ 

HUỆ 

002323/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội. Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền; 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng VLTL-PHCN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

  

Trƣởng khoa 

Nội -Nhi 

33 
HOÀNG THỊ 

BÍCH NGỌC 

001928/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; 

Chẩn đoán và điều trị các 

bệnh khớp thƣờng găp; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị  

Khoa Ngoại 



34 
TỐNG NGUYÊN 

HOÀNG 

002347/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Nội - 

Nhi 

35 
HOÀNG THỊ 

VÂN 

002353/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Nội - 

Nhi 

36 
MÔNG MINH 

TRANG 

002772/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Châm 

cứu 

37 
NÔNG THỊ 

HỒNG ÁNH 
  

Chƣa có chứng chỉ hành 

nghề 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Nội - 

Nhi 

38 
NÔNG NGỌC 

THANH 

002043/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Thực hiện một số kỹ thuật 

VLTL-PHCN; Châm cứu.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

  

Điều dƣỡng 

trƣởng 

 Khoa Nội - 

Nhi 

39 
HOÀNG THỊ 

HƢỜNG 

002360/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa châm 

cứu 

40 
HOÀNG VĂN 

ĐOÁN 

001060/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. Khoa 

Nội - Nhi 



41 HÀ THỊ THUÝ 
002045/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Nội - 

Nhi 

42 
NGUYỄN TUẤN 

ANH 

002349/CB-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. Thực 

hiện một số kỹ thuật Vật 

lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Nội - 

Nhi 

43 MA THỊ HIÊN 
001059/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.  Thực hiện một số kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Nội - 

Nhi 

44 
NÔNG HƢƠNG 

THU 

001061/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  Thực 

hiện các kỹ thuật Phục hồi 

chức năng cơ bản - PHCN 

cho ngƣời TBMMN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Nội - 

Nhi 

45 VŨ THỊ TRÀ MY 
002720/CB-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Nội - 

Nhi 

46 
TRẦN MINH 

TUYỀN 

002282/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền;  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Nội - 

Nhi 



47 
BẾ THỊ THANH 

HUYỀN 

001046/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Y học 

cổ truyền; Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng VLTL-

PHCN; Thực hiện kỹ 

thuật thắt trĩ theo phƣơng 

pháp N2 và các bệnh hậu 

môn  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Trƣởng khoa 

Ngoại- phụ 

48 
TRƢƠNG THỊ 

HỢP 

001045/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Y học 

cổ truyền; Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng VLTL-

PHCN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Phó  trƣởng 

khoa 

Ngoại - Phụ 

49 
HOÀNG THỊ 

HUỆ 

002341/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa VLTL-

PHCN 

50 
LÊ THỊ THU 

HƢƠNG 

002496/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Ngoại - 

Phụ 

51 
NGUYỄN THỊ 

THU HÀ 

002346/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Ngoại - 

Phụ 

52 
ĐẶNG THỊ 

THÙY LINH 

002509/CB-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  Thực 

hiện các kỹ thuật châm 

cứu, xoa bóp bấm huyệt.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Điều dƣỡng 

trƣởng 
 Khoa Ngoại - 

Phụ 

53 

DƢƠNG 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC 

002051/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa  Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Ngoại - 

Phụ 



54 
HOÀNG THANH 

NHÀN 

001048/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN cơ bản 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sỹ 

Khoa Ngoại - 

Phụ 

55 
NGUYỄN THỊ 

MINH THU 

001049/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Ngoại - 

Phụ 

56 
NÔNG VĂN 

THÔNG 

002358/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Ngoại - 

Phụ 

57 
TRIỆU THỊ 

HUYÊN 

002350/CB-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Ngoại - 

Phụ 

58 
TRIỆU THÚY 

NGÀ 

001074/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa  Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.  Thực hiện một số kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Ngoại - 

Phụ 

59 
ĐOÀN THỊ 

THUỲ 

002050/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.  Thực hiện một số kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Ngoại - 

Phụ 



60 
HOÀNG TRỌNG 

VINH 

001077/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.  Thực hiện một số kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. 

Khoa Ngoại - 

Phụ 

61 
ĐÀM NGỌC 

VINH 

000025/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa, chuyên 

khoa HSCC;  

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN; siêu 

âm ổ bụng tổng quát. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Trƣởng khoa 
Châm cứu 

62 
HOÀNG THỊ 

HẢO 

001929/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng dinh dƣỡng tiết chế.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Phó khoa 
(Tăng cƣờng 

khoa Châm 

cứu) 

63 BẾ MINH HẰNG 
002352/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN cơ 

bản.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Nội - 

Nhi 

64 
NGUYỄN THỊ 

HUYỀN 

002719/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Châm 

cứu 

65 
NGUYỄN DIỆU 

LINH 

002054/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Thực hiện một số kỹ thuật 

VLTL-PHCN; Châm cứu. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Điều dƣỡng 

trƣởng 
 khoa Châm 

cứu 



66 
NÔNG THÙY 

CHUNG 

001042/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Thực hiện các kỹ 

thuật vật lý trị liệu. Thực 

hiện theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. Thực 

hiện một số phƣơng pháp 

, kỹ thuật điều trị bằng 

VLTL-PHCN; Quy trình 

kỹ thuật chẩn đoán, điều 

trị và chăm sóc bệnh nhân 

hồi sức cấp cứu. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Châm 

cứu 

67 
ĐINH THỊ 

TUYẾN 

001073/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dƣỡng. Thực hiện kỹ 

thuật châm cứu.   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng 

CĐ 

68 
ĐINH THU 

TRANG 

001931/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dƣỡng. Thực hiện kỹ 

thuật Laser nội mạch.; 

Thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật châm cứu. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng 

TC 

Khoa Châm 

cứu 

69 
HOÀNG THỊ 

THÙY 

001075/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.   

Thực hiện một số kỹ thuật 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng.   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Châm 

cứu 



70 LA BA DUY 
000082/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện các kỹ thuật 

Laser châm, điện từ 

trƣờng châm; 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Châm 

cứu 

71 
TRẦN VĂN 

DŨNG 

001050/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Châm 

cứu 

72 LA THỊ THẮM 
001058/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.  Thực hiện một số kỹ 

thuật VLTL-PHCN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Châm 

cứu 

73 
VÕ THỊ THÙY 

LINH 

001065/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trƣởng 

Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dƣỡng. Thực hiện 

các kỹ thuật xoa bóp bấm 

huyệt, châm cứu, dƣỡng 

sinh. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng  

Khoa Nội - 

Nhi 

74 
NÔNG THỊ 

HỒNG HẠNH 

002497/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Châm 

cứu 



75 
HOÀNG VĂN 

BÍNH 

000032/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền và PHCN 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Trƣởng khoa  

VLTL- PHCN 

76 
DƢƠNG THU 

HỒNG 

002096/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền. Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa PHCN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Phó khoa 
VLTL- PHCN 

77 NÔNG HẢI YẾN 
002343/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa VLTL-

PHCN 

78 MẠC ĐỨC VĂN 
002511/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN cơ 

bản.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa VLTL-

PHCN 

79 HỨA THỊ CHÂM 
000066/CB-

CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu -Phục hồi chức năng. 

Thực hiện kỹ thuật đại 

trƣờng châm, Xoa bóp 

bấm huyệt. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

trƣởng 
Khoa VLTL- 

PHCN 

80 TÔ THỊ UYÊN 
001043/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.  Thực hiện một số kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa VLTL-

PHCN 

81 ĐINH ÍCH DỤ 
002357/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  Thực 

hiện một số kỹ thuật Vật 

lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa VLTL-

PHCN 



82 
HOÀNG THỊ 

PHƢƠNG 

001040/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Thực hiện kỹ thuật châm 

cứu; Thực hiện kỹ thuật  

VLTL-PHCN.   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng 

TH 

Khoa VLTL- 

PHCN 

83 
HOÀNG THỊ 

PHƢƠNG MAI 

002048/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.   

Thực hiện một số kỹ thuật 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa VLTL-

PHCN 

84 
HỨA ĐÌNH 

DƢỢC 

002356/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  

Thực hiện kỹ thuật 

VLTL-PHCN, kỹ thuật 

điện từ trƣờng trị liệu - 

Laser châm. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa VLTL-

PHCN 

85 HOÀNG THỊ LAI 
001044/CB-

CCHN 
KTV Vật lý trị liệu 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Khoa VLTL- 

PHCN 

86 
NGUYỄN THỊ 

THÚY 

001037/CB-

CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu -Phục hồi chức năng. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Khoa VLTL- 

PHCN 



87 
NÔNG ĐÌNH 

HÒA 

001039/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.  Thực hiện kỹ thuật vận 

động trị liệu. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa VLTL-

PHCN 

88 
HOÀNG THỊ 

THỦY 

001057/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  Thực 

hiện kỹ thuật điện trị liệu.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Phòng HCTC 

89 
MÃ THỊ THANH 

HUYỀN 

002156/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL và PHCN.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Trƣởng khoa 
Nội A 

90 ĐÀM DIỆU LINH 
002345/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL và PHCN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Nội A 

91 
NGUYỄN TRẦN 

KIÊN 

002510/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL-PHCN cơ 

bản.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Nội A 

92 ĐÀM THỊ BAN 
002773/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Bác sỹ điều trị 

Khoa Nội A 

93 
NÔNG THÙY 

DUNG 

001069/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Điều dƣỡng 

trƣởng  
Khoa Nội A 



94 
CHU THỊ KIỀU 

NGÂN 

001930/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Thực hiện một số dịch vụ 

kỹ thuật VLTL-PHCN; 

Kỹ thuật đại trƣờng châm, 

xoa bóp bấm huyệt, châm 

cứu. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng 

TH 

Khoa Nội A 

95 
NGHIÊM THÀNH 

LUÂN 

001070/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng. Khoa 

Nội A 

96 
LÂM KIỀU 

OANH 

001071/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Thực hiện một số kỹ thuật 

VLTL-PHCN. Thực hiện 

các kỹ thuật châm cứu, 

xoa bóp bấm huyệt.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng 

TH 

Khoa Nội A 

97 
KHUẤT THỊ THU 

HIỀN 

001064/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa  Y học cổ 

truyền. Thực hiện theo 

quy định tại Thông tƣ số 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.   

Thực hiện một số kỹ thuật 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Y sĩ chuyển 

đổi điều 

dƣỡng.  

Khoa Nội A 

98 BẾ LINH CHI 
002355/CB-

CCHN 

Thực hiện theo qui định 

tại Thông tƣ số 26/TLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/20115 quy địn mã 

số, tiêu chuẩn chức dnh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng  

Khoa Nội A 



 

5. Danh sách đăng ký ngƣời làm việc: 

99 
NÔNG BÍCH 

ĐÀO 

002049/CB-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dƣỡng. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

Điều dƣỡng  

Khoa Nội A 

100 
HOÀNG KIM 

NGÂN 

002495/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền.  

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng VLTL và PHCN.  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Phó khoa 
KS nhiễm 

khuẩn 

101 
TRIỆU THỊ 

KIỀU 

3327/CB-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

Dƣợc hình thức tổ chức 

kinh doanh Nhà thuốc, 

bán lẻ  thuốc tân dƣợc 

đƣợc phép lƣu hành của 

Bộ Y tế. 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

 

Trƣởng khoa 

Dƣợc 

102 TÔ THANH BÌNH 
82/17/CB-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

Dƣợc hình thức tổ chức 

kinh doanh Nhà thuốc 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; 

Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-

12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời 

gian trực theo quy định) 

DS ĐH 

 Khoa dƣợc 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở KCB 
Vị trí làm 

việc 

1 LÝ THU HOÀI 
Dƣợc sỹ 

trung cấp  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 

2 NÔNG THỊ HIỀN 
  Dƣợc sỹ 

trung cấp  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 

3 LÝ THỊ DUNG 
Dƣợc sỹ 

trung cấp   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 

4 LỤC VĂN THỌ 
Dƣợc sỹ 

trung cấp   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 

5 
PHAN THỊ 

QUỲNH TRANG 

Dƣợc sỹ 

trung cấp   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 



6 
TRIỆU THỊ 

HUYỀN 

Dƣợc sỹ 

trung cấp   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 

7 
NGUYỄN THỊ 

MƢỜI 

Dƣợc sỹ 

trung cấp   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 

8 TỐNG THỊ BÉ 
Dƣợc sỹ 

trung cấp   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 

9 
NGUYỄN ĐÌNH 

GIÁP 

Dƣợc sỹ 

trung cấp   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 

10 
NGUYỄN THỊ 

THÊU 

Dƣợc sỹ 

trung cấp   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

 Khoa Dƣợc 

11 LÊ ĐỨC TUÂN 
Dƣợc sỹ 

trung cấp   

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dƣợc 

12 PHẠM THỊ VINH 
Cử nhân kế 

toán 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Trƣởng phòng 

Kế toán 

13 PHẠM THỊ MAI 
Cử nhân kế 

toán 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Phó Trƣởng 

phòng Kế toán 

14 
NGUYỄN ANH 

TRANG 

Kế toán viên 

cao đẳng 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Kế toán 

15 
NGUYỄN THỊ 

MỸ NƢƠNG 

Kế toán viên 

cao đẳng 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Kế toán 

16 
NÔNG THANH 

TUẤN 
Kỹ sƣ điện 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Quản lý, sửa 

chữa điện, 

nƣớc, PCCC, 

TTB làm việc, 

TTB y tế và 

các công việc 

hành chính. 

17 ĐINH ÍCH DU  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Bảo vệ 

18 TRẦN VĂN SƠN  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Lái xe 

19 NÔNG THỊ BƢU 
Cử nhân 

hành chính 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Trƣởng phòng 

Tổ chức - 

hành chính 



 
 

         KT  GI M Đ C 

        PH  GI M Đ C 

 

 

 

 

 

             V  Thị B nh 

20 
NGUYỄN THỊ 

LUẬN 
Cán sự 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Văn thƣ kiêm 

thủ quỹ và các 

công việc 

hành chính. 

21 
NÔNG THỊ 

KHUYẾN 

Cử nhân tin 

học 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Chuyên trách 

công nghệ 

thông tin. 

Thống kê - 

báo cáo. Soát 

bệnh án ra 

viện 

22 
TRIỆU THỊ 

THÚY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Trung cấp 

nấu ăn 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dinh 

dƣỡng kiêm   

Hộ lý 

 

23 
ĐINH DIỆU 

THÚY 
 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Khoa Dinh 

dƣỡng kiêm   

Hộ lý 

24 
HOÀNG THỊ 

MƢỢT 
 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Hộ lý 

25 
NÔNG THỊ 

HẰNG 
 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Hộ lý 

26 
NÔNG THỊ ĐÀM 

CHIÊM 
 

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Hộ lý 

27 MÃ THỊ HIỀN  

Mùa hè: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h 

Mùa đông: Sáng từ 7h30-12h00; Chiều từ 13h30-17h; 

5 ngày/ tuần (Chƣa tính thời gian trực theo quy định) 

Hộ lý 
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