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THÔNG BÁO 

Nội dung và lịch kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2020 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 1260/KH-SYT ngày 19/05/2020 của Sở Y tế về việc 

kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020 các đơn vị y tế trực thuộc. 

 Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-SYT ngày 17/06/2020 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2020. 

 Sở Y tế thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau: 

 1. Đối tượng và thời gian và kiểm tra: 

 - Trung tâm Y tế huyện Châu Thành: ngày 23/06/2020. 

 - Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: ngày 30/06/2020. 

 - Trung tâm Y tế huyện Châu Phú: ngày 01/07/2020. 

 Mỗi đơn vị được kiểm tra trong một ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 00. 

 2. Nội dung kiểm tra: 

 - Nội dung theo Kế hoạch số 1260/KH-SYT ngày 19/05/2020. 

 - Hoạt động tiêm chủng và công tác phòng, chống dịch. 

 - Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

 Đề nghị các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo, phân công 

cán bộ phục trách cung cấp tài liệu để công tác kiểm tra được diễn ra thuận lợi, 

đạt hiệu quả. Mốc thời gian báo cáo số liệu từ ngày 01/01 đến ngày 31/05/2020. 

Các đơn vị còn lại thực hiện theo Kế hoạch số 1260/KH-SYT ngày 19/05/2020./. 

 

 Nơi nhận: 

- TT. Kiểm soát bệnh tật; 

- Chi cục DS-KHHGĐ; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

- TTYT huyện, thành phố; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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