
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

   

Số: 2266/SYT-NVY 
V/v kiểm tra công tác y tế dự 

phòng tuyến huyện năm 2018. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Hà Tĩnh, ngày  01 tháng 11 năm 2018 

                  

Kính gửi: TTYT/TTYTDP các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và hoạt 

động chuyên môn y tế dự phòng tại các đơn vị Y tế dự phòng tuyến huyện hàng 

năm; đồng thời để có căn cứ đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cho các đơn 

vị thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng tuyến huyện năm 2018; Sở Y tế đề nghị các đơn 

vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiến hành tự kiểm tra, chấm điểm, đánh giá hiệu quả hoạt động của 

đơn vị trong năm 2018 theo Bảng kiểm tra gửi kèm. 

- Căn cứ vào bảng kiểm tra, Lãnh đạo các đơn vị giao các khoa phòng 

chuẩn bị đầy đủ tài liệu, số liệu về việc thực hiện đối với từng nội dung kiểm tra 

để chuẩn bị cho việc tự kiểm tra của đơn vị và kiểm tra của Sở Y tế. Thực hiện 

kiểm tra từ các khoa, phòng tương ứng với các nội dung nêu trong bảng kiểm 

tra. Đoàn kiểm tra của đơn vị do Giám đốc đơn vị ra Quyết định thành lập, 

Trưởng đoàn là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đơn vị.  

- Sở Y tế kiểm tra, đánh giá kết quả tự kiểm tra của từng đơn vị (Dự kiến 

lịch kiểm tra gửi kèm). 

- Cách xếp loại: 

STT Hạng đơn vị Tốt Khá Trung bình Yếu 

1 Hạng I 
≥ 90% 

điểm 

80% đến              

< 90% điểm 

70%  đến              

< 80% điểm 

< 70% 

điểm 

2 Hạng II 
≥ 85% 

điểm 

75%  đến             

< 85% điểm 

65%  đến              

< 75% điểm 

< 65% 

điểm 

3 
Hạng III, IV, 

chưa phân hạng 

≥ 80% 

điểm 

70% đến                   

< 80% điểm 

60% đến                       

< 70% điểm 

< 60% 

điểm 

2. Sau khi tự kiểm tra, các đơn vị hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ kết quả kiểm tra 

năm 2018 gửi về Sở Y tế bằng văn bản và file điện tử theo địa chỉ 

phucnh.syt@hatinh.gov.vn trước 13/11/2018, hồ sơ gồm có: 

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản tự kiểm tra của đơn vị; 

+ Kết quả tự kiểm tra theo bảng điểm; 

mailto:phucnh.syt@hatinh.gov.vn


 2 

+ Các phụ lục, bằng chứng kèm theo các nội dung, hoạt động (nếu có); 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị Y tế dự phòng tuyến huyện chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 Gửi: Bản  điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Trần Xuân Dâng 
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DỰ KIẾN LỊCH KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ YTDP TUYẾN HUYỆN 

(Kèm theo Công văn số 2266/SYT-NVY ngày  01/11/2018 của Sở Y tế) 

 

1 13/11/2018 
Sáng Trung tâm YTDP huyện Kỳ Anh Trưởng đoàn: 

Bs Dâng Chiều Trung tâm YT thị xã Kỳ Anh 

2 13/11/2018 
Sáng Trung tâm YTDP huyện Nghi Xuân Trưởng đoàn: 

Bs Lự Chiều Trung tâm YTDP thị xã Hồng Lĩnh 

3 14/11/2018 
Sáng Trung tâm YTDP huyện Hương Sơn Trưởng đoàn: 

Bs Dâng Chiều Trung tâm YTDP huyện Đức Thọ 

4 14/11/2018 
Sáng Trung tâm YTDP Vũ Quang Trưởng đoàn: 

Bs Lự Chiều Trung tâm YTDP Hương Khê 

5 15/11/2018 
Sáng Trung tâm YTDP huyện Can Lộc Trưởng đoàn: 

Bs Dâng Chiều Trung tâm YTDP huyện Lộc Hà 

6 15/11/2018 
Sáng Trung tâm YTDP huyện Cẩm Xuyên Trưởng đoàn: 

Bs Lự Chiều Trung tâm YTDP huyện Thạch Hà 

7 16/11/2018 Chiều Trung tâm YTDP thành phố Hà Tĩnh 
Trưởng đoàn: 

Bs Dâng 

 

Ghi chú: Trường hợp có đề nghị thay đổi về lịch kiểm tra, các đơn vị báo cáo cho Sở 

Y tế trước 02 ngày và ngược lại. 
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