
 

 
  UBND TỈNH HÀ TĨNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ Y TẾ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số: 1981/QĐ- SYT                           Hà Tĩnh, ngày  16  tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra về  

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật Tố 

cáo ngày 12/6/2018; Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Pháp lệnh Dân số 

ngày 09/01/2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật và Pháp lệnh Dân số nói trên; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ 

quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên 

ngành;  

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy 

định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/07/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 28/TTr-TTrS ngày 14/12/2020; 

của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình  tại Tờ trình số 278/TTr-CCDS ngày 25/11/2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác thanh tra về Dân số-Kế 

hoạch hóa gia đình năm 2021 đã được Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 

ban hành tại Kế hoạch số 277/KH-CCDS  ngày 25/11/2020 (có văn bản kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch 

hóa gia đình, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như điều 3;                                                                        

- Thanh tra Bộ Y tế (báo cáo); 

- Thanh tra Tỉnh (báo cáo); 

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TTrS. 

- Gửi bản giấy và điện tử. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 



 

 
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

CHI CỤC DÂN SỐ - 

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 277/KH-CCDS Hà Tĩnh, ngày  25   tháng 11 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Công tác Thanh tra, kiểm tra về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021 

 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định cơ 

quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;  

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về tổ 

chức và hoạt động của Thanh tra y tế; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy 

định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ chức năng, quyền hạn và kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các vấn 

đề về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

(DS-KHHGĐ) xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021, kính trình Giám 

đốc Sở phê duyệt để triển khai thực hiện: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá, xử lý các vi phạm trong công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật 

về chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ; các Dự án, Đề án, các hoạt động dịch vụ công, việc 

thực hiện các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; các quy 

định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính theo quy luật tự nhiên; các quy định về sử 

dụng và quản lý phương tiện tránh thai, việc thực hiện các quy định về sàng lọc trước sinh và 

sàng lọc sơ sinh. 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các 

kiến thức, các quy định của pháp luật về DS-KHHGĐ, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, 

cá nhân không để vi phạm các Chính sách về dân số. 

2. Yêu cầu: 

Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra gắn với việc 

giúp Lãnh đạo, chính quyền địa phương về các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực DS-KHHGĐ. Hoạt động thanh tra, kiểm tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng 

điểm vừa bám sát, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, tăng cường quản lý nhà nước về 

công tác thanh tra, kiểm tra. 

Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, giải quyết dứt điểm 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng. 

II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH THANH TRA 

1. Công tác thanh tra chuyên ngành 



 

 
1.1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế công lập và ngoài công lập có liên 

quan đến các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung thanh tra, kiểm tra: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật  về 

nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, mất cân bằng giới tính thai nhi tại các cơ sở có dịch 

vụ siêu âm, xét nghiệm, nạo phá thai,... Kiểm tra công tác tuyên truyền, giáo dục về nghiêm 

cấm lựa chọn giới tính thai nhi, mất cân bằng giới tính khi sinh tại cơ sở khám, chữa bệnh. 

Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở y tế có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. 

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021. 

1.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và thực hiện thanh tra, kiểm tra 

theo chỉ đạo của cấp trên.  

2. Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động chuyên môn về DS-KHHGĐ 

2.1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven 

biển. 

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác lập kế hoạch và hướng dẫn thực hiện đề án; việc 

tổ chức đội lưu động Y tế - Kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện để thực hiện công tác truyền 

thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em/ Kế hoạch hóa gia đình. 

Đối tượng kiểm tra: Trung tâm Y tế huyện huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà. 

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021. 

2.2. Kiểm tra việc thực hiện Đề án Tăng cường tư vấn cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ 

cho vị thành niên/thanh niên. 

Đối tượng: Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh. 

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021. 

2.3. Kiểm tra việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. 

Nội dung kiểm tra: Việc triển khai Đề án Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, công 

tác quản lý của đơn vị trong việc triển khai thực hiện sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh.  

Đối tượng: Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, Can Lộc . 

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021. 

2.4. Kiểm tra việc thu thập, cập nhật thông tin vào Sổ A0 và hệ thống báo cáo chuyên 

ngành DS-KHHGĐ. 

Đối tượng: Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ. 

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2021. 

3. Giám sát hỗ trợ thực hiện các hoạt động 

3.1. Giám sát, hỗ trợ Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung 

cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình/Sức khỏe sinh sản tại các địa phương đơn vị. 

Đối tượng: Các điểm cung cấp dịch vụ thuộc các huyện Hương Khê, Kỳ Anh, thị xã 

Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh. 

Thời gian thực hiện:  Tháng 10/2021. 

4. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Tiếp công dân; Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại; 

các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này và các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công 

tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho toàn thể cán bộ, công chức Chi cục. 

Thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, 

tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, 



 

 
tránh tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, góp phần ổn định ngành, nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước góp phần phát triển kinh tế- xã hội. 

Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực 

tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Luật Tiếp công dân và các văn bản 

hướng dẫn thi hành theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng; Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

về tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. 

5. Công tác phòng chống tham nhũng 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các văn bản 

của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, trong đó tập trung vào: Luật PCTN số 

36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị quyết Trung ương 

3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết 

luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác PCTN, lãng phí"; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo 

Trung ương về PCTN tại tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, lãng phí ngày 25/6/2018; 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về PCTN; 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Văn bản số 

1331-CV/TU ngày 02/01/2019 của Tỉnh ủy, Văn bản số 20/UBND-NCm ngày 30/01/2019 của 

UBND tỉnh về chỉ đạo đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”; Kế hoạch 

số 308/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh, Công văn số 3118/SYT-TTrS ngày 

05/11/2020 của Sở Y tế về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ; Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 21/8/2019 về việc thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”. 

-Thực hiện công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

- Thực hiện đôn đốc, hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định. 

6. Xây dựng lực lượng 

Chủ động tham mưu thực hiện Kế hoạch Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành 

dân số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành dân số đến năm 2025 

được ban hành kèm theo Quyết định số 5745/QĐ-BYT ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế;  

Cử công chức Thanh tra chuyên ngành dân số tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, tập 

huấn do Thanh tra Sở và Thanh tra Bộ Y tế tổ chức; Kiện toàn Ban thanh tra nhân dân theo 

đúng quy định. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành gắn 

với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện văn hóa, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với 



 

 
đạo đức công chức, công vụ, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ Kế hoạch công tác Thanh tra, kiểm tra về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

năm 2021 đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt, công chức Thanh tra chuyên ngành có trách 

nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, 

kiểm tra thuộc phạm vi được giao, định kỳ tổng hợp báo cáo Thanh tra Sở, Vụ Pháp chế 

thanh tra, Lãnh đạo Chi cục theo quy định. 

2. Giao công chức Thanh tra chuyên ngành tham mưu triển khai công tác thanh tra , 

kiểm tra theo kế hoạch, tham mưu lãnh đạo, phối hợp với các phòng chuyên môn Chi cục 

thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo nội dung kế hoạch đã được phê duyệt. 

3. Công chức Thanh tra chuyên ngành, giám đốc các đơn vị dân số cấp huyện có trách 

nhiệm phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo hiệu 

quả, chất lượng, đúng quy định của pháp luật. 

4. Giao công chức Thanh tra chuyên ngành làm đầu mối, chủ trì thực hiện nghiêm túc 

Kế hoạch này đạt hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, 

5. Chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-

TTCP của Thanh tra Chính Phủ và theo hướng dẫn của Thanh tra Sở./. 

 
Nơi nhận: 
- Vụ Pháp chế - Thanh tra; 

- Tổng cục DS-KHHGĐ; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Trung tâm Y tế cấp huyện; 

- Lưu:VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Quốc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch sô 277/KH-CCDS ngày  25/11/2020 Kế hoạch công tác 

thanh tra, kiểm tra về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021) 

 

TT 

Đối tượng 

thanh tra, kiểm 

tra 

Nội dung thanh tra 

kiểm tra 

Thời 

hạn 

thanh 

tra, 

kiểm tra 

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn 

vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Ghi 

chú 

1 

Các cơ sở hành 

nghề khám chữa 

bệnh, cung cấp 

các dịch vụ y tế 

ngoài công lập 

Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về 

nghiêm cấm lựa chọn 

giới tính thai nhi 

30 ngày 

làm việc 

theo giờ 

hành 

chính 

Địa bàn 

toàn tỉnh 

Tháng 

6/2021 

Sở Y 

tế 

Chi cục 

Phòng Y 

tế 

 

2 

Trung tâm Y tế 

huyện Cẩm 

Xuyên, Thạch 

Hà 

Công tác xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực 

hiện các hoạt động 

thuộc Đề án 52 

30 ngày 

làm việc 

theo giờ 

hành 

chính 

Địa bàn: 

huyện 

Cẩm 

Xuyên, 

Thạch 

Hà 

Tháng 

7/2021 

Chi 

cục 

DS-

KHH

GĐ 

Trung tâm 

DS-

KHHGĐ 

huyện Lộc 

Hà, Thạch 

Hà 

 

3 

Trung tâm Y tế 

huyện Hương 

Sơn, thành phố 

Hà Tĩnh 

Việc xây dựng kế 

hoạch, triển khai thực 

hiện kế hoạch, các hồ 

sơ liên quan của Đề án 

Tăng cường tư vấn 

cung cấp dịch vụ vị 

thành niên/thanh niên 

30 ngày 

làm việc 

theo giờ 

hành 

chính 

Địa bàn: 

huyện 

Hương 

Sơn, 

thành 

phố Hà 

Tĩnh 

Dự kiến 

tháng 

7/2021 

Chi 

cục 

DS-

KHH

GĐ 

Trung tâm 

Y tế 

Hương 

Sơn, thành 

phố Hà 

Tĩnh 

 

4 

Trung tâm Y tế 

huyện Hương 

Sơn, Can Lộc 

Công tác quản lý của 

đơn vị trong việc triển 

khai thực hiện sàng lọc 

trước sinh và sàng lọc 

sơ sinh; 

30 ngày 

làm việc 

theo giờ 

hành 

chính 

Địa bàn: 

huyện 

Hương 

Sơn, Can 

Lộc 

Tháng 

8/2021 

Chi 

cục 

DS-

KHH

GĐ 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Hương 

Sơn, Can 

Lộc 

 

5 

Trung tâm Y tế 

huyện Nghi 

Xuân, Đức Thọ, 

Hồng Lĩnh 

Việc thu thập cập nhật 

thông tin biến động Dân 

số - Kế hoạch hóa gia 

đình vào Sổ A0, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành 

30 ngày 

làm việc 

theo giờ 

hành 

chính 

Địa bàn: 

huyện 

Nghi 

Xuân 

Đức Thọ, 

Hồng 

Lĩnh 

Dự kiến 

tháng 

9/2021 

Chi 

cục 

DS-

KHH

GĐ 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Nghi 

Xuân, Đức 

Thọ, Hồng 

Lĩnh 

 



 

 

6 

Trạm Y tế tổ 

chức Chiến dịch 

thuộc các huyện 

Hương Khê, Kỳ 

Anh, thị xã Kỳ 

Anh, thành phố 

Hà Tĩnh 

Công tác triển khai, quy 

trình cung cấp dịch vụ 

tại các điểm triển khai 

Chiến dịch 

30 ngày 

làm việc 

theo giờ 

hành 

chính 

Địa bàn: 

huyện 

Thạch 

Hà, Nghi 

Xuân, 

Lộc Hà 

Tháng 

10/2021 

Chi 

cục 

DS-

KHH

GĐ 

Trung tâm 

Y tế 

Hương 

Khê, Kỳ 

Anh, thị 

xã Kỳ 

Anh, 

thành phố 

Hà Tĩnh 

 

7 

Trung tâm Dân 

số - KHHGĐ 

trên địa bàn toàn 

tỉnh (Trung tâm 

Y tế sau khi sáp 

nhập) 

Các nội dung do cơ 

quan cấp trên, thủ 

trưởng yêu cầu 

30 ngày 

làm việc 

theo giờ 

hành 

chính 

Địa bàn 

toàn tỉnh 

Trong 

năm 

2021 

Chi 

cục 

DS-

KHH

GĐ 

Trung tâm 

DS-

KHHGĐ 

cấp huyện 
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