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KẾ HOẠCH 
Phúc tra Trạm Y tế thực hiện đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã” năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch kiểm tra, phúc tra Trạm Y tế thực hiện đạt Bộ 

tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Nhằm đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân của toàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã), để đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu CSSK cho nhân dân ở từng vùng, miền. 

- Các đơn vị cần cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, 

hoàn cảnh cụ thể về điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, mô hình bệnh tật của địa 

phương mình. 

II. Nội dung: 

1. Thành lập đoàn phúc tra Sở Y tế:  

- Trưởng đoàn: Đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế;  

- Thành viên: Là các Trưởng, Phó phòng hoặc Chuyên viên các phòng chức 

năng Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

2. Phương pháp:  

- Phúc tra các Trạm Y tế đăng ký thực hiện đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã” năm 2019, phúc tra dựa trên kết quả tự kiểm tra, đánh giá của đơn vị năm 2018 

và kiểm tra thực tế tại đơn vị. 

- Phúc tra lại một số Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đã đạt Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã năm 2013, năm 2014-2015.  

3. Thời gian phúc tra: Dự kiến tiến hành từ 07/05/2019 đến 30/11/2019 

III. Lịch kiểm tra, phúc tra: 

1. Danh sách Trạm Y tế đăng ký thực hiện đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã” năm 2019 
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STT Thời gian TTYT huyện Tên đơn vị 

1.  Ngày 07/05/2019 Chợ Mới 
- Xã Nhơn Mỹ 

- Xã Hội An 

2. Lịch phúc tra lại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đã đạt Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã năm 2013, năm 2014-2015: 

STT Thời gian TTYT huyện Ghi chú 

1.  Ngày 09/05/2019 Chợ Mới 

     Đoàn phúc tra Sở 

Y tế sẽ chọn ngẫu 

nhiên một vài đơn vị 

của TTYT đã đăng 

ký.  

    Đối với các đơn vị 

được phúc tra đoàn sẽ 

liên hệ với TTYT 

bằng điện thoại trước 

01 ngày để biết. 

     Đề nghị: Các đơn 

vị chuẩn bị hồ sơ để 

đoàn phúc tra đến làm 

việc theo thời gian 

trong kế hoạch. 

2.  Ngày 14/05/2019 Châu Phú 

3.  Ngày 16/05/2019 Châu Phú 

4.  Ngày 28/05/2019 Phú Tân 

5.  Ngày 30/05/2019 Phú Tân 

6.  Ngày 11/06/2019 An Phú 

7.  Ngày 13/06/2019 An Phú 

8.  Ngày 18/06/2019 Tân Châu 

9.  Ngày 20/06/2019 Tân Châu 

10.  Ngày 25/06/2019 Châu Đốc 

11.  Ngày 09/07/2019 Tri Tôn 

12.  Ngày 11/07/2019 Tri Tôn 

13.  Ngày 16/07/2019 Tịnh Biên 

14.  Ngày 18/07/2019 Tịnh Biên 

15.  Ngày 23/07/2019 Thoại Sơn 

16.  Ngày 25/07/2019 Thoại Sơn 

17.  Ngày 06/08/2019 Châu Thành 

* Ghi Chú: Tùy theo tình hình thực tế lịch phúc tra có thể thay đổi, bổ sung 

ngày phúc tra khi các đơn vị đã khắc phục xong và gửi hồ sơ báo cáo về Sở Y tế.   
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IV. Kinh Phí: 

 - Hổ trợ tiền ăn sáng cho đoàn công tác được thanh toán qua chứng từ thực tế. 

- Công tác phí thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

V. Báo cáo kết quả phúc tra: 

- Phòng Nghiệp vụ Y tổng hợp kết quả kiểm tra, phúc tra xã thực hiện đạt Bộ 

tiêu chí quốc gia y tế xã năm 2019 báo cáo Giám đốc Sở Y tế phê duyệt, trình 

UBND tỉnh Quyết định công nhận xã đạt “Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã” năm 2019 

và báo cáo về Bộ Y tế. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đã đề ra. 

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y), BS Việt: 0966.857862 để có hướng dẫn cụ thể./. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để biết); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- TTYTDP tỉnh; 

- TT TTGDSK tỉnh;  Để phối hợp 

- TT Kiểm nghiệm MP-DP tỉnh; 

- TT CSSKSS tỉnh;                                            

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Phan Vân Điền Phương 
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