
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

   

Số: 3246/SYT- NVY 
V/v góp ý Bảng điểm kiểm tra 

hoạt động các Chi cục, Trung 

tâm tuyến tỉnh năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 11 năm 2020 

                    Kính gửi: Các Chi cục và Trung tâm trực thuộc Sở Y tế. 

 

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

động chuyên môn tại các Chi cục và Trung tâm tuyến tỉnh hàng năm, đồng thời 

để có căn cứ đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cho các đơn vị năm 2020, 

Sở Y tế xây dựng dự thảo Bảng điểm kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động của 

đơn vị trong năm 2020 gồm các bảng điểm: 

- Bảng điểm kiểm tra Chi cục Dân số - KHHGĐ; 

- Bảng điểm kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Bảng điểm kiểm tra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bảng điểm kiểm tra Trung tâm Pháp Y - Giám định Y khoa; 

- Bảng điểm kiểm tra Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực 

phẩm. 

1. Để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung bảng điểm, Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị nghiên cứu, tham gia góp ý bảng điểm của đơn vị bằng văn bản, gửi 

Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước 11 giờ ngày 19/11/2020 để tổng hợp, ban 

hành. 

2. Đối với các đơn vị không có ý kiến góp ý thì tiến hành tự kiểm tra, 

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

tra năm 2020 gửi về Sở Y tế bằng văn bản và file điện tử theo địa chỉ 

nghiepvuy.syt@hatinh.gov.vn  trước 11h30 ngày 23/11/2020, 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; 

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

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi văn bản điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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