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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ  Y TẾ 
 

Số: 2414/KH- SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 11 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII 

 

Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 06/9/2018 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh; 

Kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh kế hoạch vận 

động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 

số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 

XII, Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung sau. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động 

ngành Y tế và người dân; vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám 

sát cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (sau 

đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW); các 

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Số 920-CTr/TU ngày 

31/01/2018 và số 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018; Kế hoạch số 178/KH-UBND 

ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

đổi mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh ; 

đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ 

công chức, viên chức, người lao động và xã hội. 

- Công tác vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW phải thực hiện thường xuyên, sâu rộng, 

thiết thực và hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nhất là người 

đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị, lắng nghe ý kiến và 

chịu sự gám sát của nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội. 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

1. Nội dung giám sát: 

- Giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt và triển khai thực hiện; 

ban hành các kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình 

hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-

NQ/TW và các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

- Giám sát việc thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong Ngành theo các Nghị quyết, đề án được Tỉnh ủy, UBND nhân 

tỉnh, Sở Y tế phê duyệt: Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết về một số chính sách trong sắp xếp tổ chức bộ 



 2 

máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; 

thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh; thành lập Trung tâm Pháp y và 

Giám định Y khoa Hà Tĩnh; thực hiện phương án tự chủ của các đơn vị tự chủ 

nhóm II (sau khi được UBND tỉnh phê duyệt); Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy; 

tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công 

chức, viên chức của các đơn vị; Đề án thành lập Trung tâm Y tế huyện, sắp xếp 

mạng lưới Trạm Y tế xã… 

2. Hình thức: 

- Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 

thể tiến hành tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch, đề án. Hướng dẫn nhân dân 

giám sát thông qua đơn, thư phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, 

hội viên và nhân dân gửi đến Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị 

quyết 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW và kế hoạch của cấp ủy, tổ chức 

đảng các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết thông qua các hình thức sau: 

+ Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 

thể tiến hành tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân. 

+ Thông qua đối thoại theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 04/4/2018 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của 

người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. 

+ Thông qua đơn, thư phản ánh kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền. 

+ Thông qua các phương tiện thông tin, đại chúng. 

+ Trực tiếp tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân tại bộ phận 

tiếp dân. 

- Gắn việc thực hiện Kế hoạch này với việc thực hiện Quy định số 625-

QĐ/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của 

nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm: 

- Căn cứ vào Kế hoạch này ban hành Kế hoạch vận động nhân dân giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW; các 

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kế hoạch của UBND 

tỉnh tại cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện công khai các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

và Nghị quyết số 19/NQ-TW; tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, nhân dân; công khai việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân. 
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- Tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, của đoàn 

viên, hội viên, nhân dân; ý kiến phản ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW, Nghị quyết số 

19/NQ-TW và kế hoạch của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị 

quyết 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW để tổng hợp xử lý hoặc báo cáo, 

kiến nghị, phản ảnh với cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị quản lý cấp trên. Tạo điều kiện 

để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phát huy 

quyền và trách nhiệm trong tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân 

về các Nghị quyết 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW và kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị; có giải pháp và hình thức phù hợp để 

vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân phát huy quyền 

làm chủ và tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.  

2. Bộ phận tiếp dân của Sở Y tế:  

Thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân, cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động trong Ngành, người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 

18-NQ/TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW; các Chương trình hành động của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh và kịp thời tham mưu giải 

quyết theo đúng quy định. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh:  

Đăng tải các văn bản, kế hoạch, đề án, quyết định liên quan đến việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW của Trung 

ương, của tỉnh và của Ngành; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công 

tác tinh giản bộ máy, biên chế; tăng cường đưa các tin bài về các hoạt động của 

Ngành, của các đơn vị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 

Nghị quyết số 19/NQ-TW trên trang thông tin điện tử ngành Y tế Hà Tĩnh. 

4. Công tác thông tin, báo cáo: 

Các đơn vị trực thuộc định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y 

tế trước ngày 10 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp xử lý hoặc báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Các đơn vị trực thuộc;                

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT,TCCB. 

 Gửi VB Giấy+ điện tử.  

     GIÁM ĐỐC 

    (Đã ký) 

 

          
 

           Lê Ngọc Châu 
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