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                                               KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, phúc tra việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế 

                                                                         

Để đánh giá việc duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế, góp phần vào 

chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra, phúc tra việc thực hiện Bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế xã, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác y 

tế nói chung, thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế xã, thị trấn nói riêng và thực hiện 

công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng Nông thôn mới 

nâng cao trên địa bàn. 

- Đánh giá việc thực hiện các tiêu chí theo tiêu chí Quốc gia về y tế ban 

hành kèm theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 và Quyết định số 

5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế. 

- Việc kiểm tra yêu cầu đảm bảo khoa học, khách quan và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, nội dung kiểm tra: 

- Từ ngày 01/11 - 06/11/2022, các xã, thị trấn thành lập đoàn tự kiểm tra và 

thực hiện tự kiểm tra, chấm điểm theo Bộ tiêu chí Quốc gia vế y tế xã theo quy 

định tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ y tế. 

- Từ ngày  10/11 -18/11/2022, Đoàn kiểm tra của huyện tổ chức phúc tra kết 

quả tự kiểm tra của các xã, thị trấn. (Lịch kiểm tra cụ thể đối với từng địa phương 

theo biểu đính kèm kế hoạch này). 

2. Địa điểm kiểm tra: Tại Trạm y tế các xã, thị trấn. 

3. Phương pháp kiểm tra: Đoàn kiểm tra của huyện nghe địa phương báo 

cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi 

làm việc. Đoàn trao đổi với địa phương một số nội dung có liên quan và kết luận 

buổi làm việc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Thành lập Đoàn tự kiểm tra của xã, thị trấn gồm: Đ/c Lãnh đạo UBND xã, 

thị trấn làm Trưởng đoàn; Đ/c Trạm trưởng Trạm Y tế là Phó Trưởng đoàn; 

Trưởng một số ban, ngành của địa phương là thành viên. 
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- Chỉ đạo thực hiện việc tự chấm điểm theo bộ tiêu chí Quốc gia về y tế theo 

Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. (Gửi bảng điểm tự 

chấm về Trung tâm Y tế huyện trước ngày 08/11/2022 để tổng hợp). 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ buổi làm việc và mời các đại biểu của 

địa phương (theo thành phần) cùng về dự. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn bố trí địa điểm và các điều kiện cần thiết để 

phục vụ Đoàn kiểm tra của huyện. 

2. Trung tâm Y tế huyện: 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra, phúc tra việc thực hiện 

Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; thành phần gồm: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Y tế 

huyện làm Trưởng đoàn; Lãnh đạo Phòng Y tế huyện làm Phó đoàn; Lãnh đạo một 

số khoa, phòng liên quan thuộc Trung tâm Y tế huyện là thành viên; Mời Lãnh đạo 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy là thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, phúc tra của huyện. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn, các đơn vị y tế có liên quan thực hiện 

nghiêm Kế hoạch của UBND huyện. 

- Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND 

huyện) theo quy định. 

3.  Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

trong việc tổ chức kiểm tra, phúc tra bảo đảm đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng 

thời, cử lãnh đạo, công chức thuộc cơ quan (theo thành phần) tham gia Đoàn kiểm 

tra của huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung của Kế Hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh Nam Định; 

- TT Huyện ủy, UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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