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Kính gửi  

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SYT ngày 21tháng 01 năm 2022 của Sở Y 

tế tỉnh Đồng Tháp, Kế hoạch Kiểm tra các đơn vị y tế năm 2021. 

Để chuẩn bị số liệu báo cáo Sở Y tế Đồng Tháp về công tác Kiểm tra cuối 

năm 2021. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị tự chấm điểm 

theo các nội dung, như sau: 

1. Các khoa, phòng trực thuộc: 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của khoa, phòng báo cáo kết quả thực hiện 

trong năm 2021.  

- Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0 ban 

hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế) và các tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện. Các 

khoa, phòng rà soát, tự chấm và đánh giá bảng điểm (đính kèm) theo sự phân 

công như sau: 

- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ:  

+ Phần C. Hoạt động chuyên môn: C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm 

khuẩn (6); C5. Chất lượng lâm sàng (5). 

- Phòng Tổ chức – Hành chính:  

+ Phần B. Phát triển nguồn nhân lực (14 tiêu chí) ;  

+ Phần C. Hoạt động chuyên môn: C3. Công nghệ thông tin (2 tiêu chí);  

+ Khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên Y tế. 

- Khoa Khám bệnh:  

+ Phần A. Hướng tới tiêu chí người bệnh (14 tiêu chí) gồm: A1. Chỉ dẫn, 

tiếp đón, hướng dẫn người bệnh (6); A3. Điều kiện chăm sóc người bệnh (2); 

A4. Quyền và lợi ích người bệnh (6). 

+ Chương F9. Hoạt động Y Dược cổ truyền. 

- Khoa An toàn thực phẩm:  

+ Phần C. Hoạt động chuyên môn: C10. Nghiên cứu khoa học 

+ Chương F11. Hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Khoa Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh:  

+ Phần C. Hoạt động chuyên môn: C8. Chất lượng xét nghiệm 



- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 

+ Chương F1. Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

- Khoa Dân số:  

+ Chương F8. Hoạt động Dân số-Kế hoạch hóa gia đình. 

- Khoa YTCC – Dinh dưỡng 

+ C1. An ninh, trật tự an toàn cháy nổ (2 tiêu chí). 

+ Chương F6. Hoạt động Phòng chống TNTT-VSLĐ&SKNLĐ. 

+ Chương F7. Hoạt động Y tế trường học-quản lý chất lượng nước ăn 

uống, nước sinh hoạt và nhà tiêu hộ gia đình.          

- Khoa KSBT và HIV/AIDS 

+ Chương F2. Hoạt động phòng chống bệnh xã hội 

+ Chương F3. Hoạt động phòng chống các bệnh truyền nhiễm 

+ Chương F4. Hoạt động tiêm chủng và giám sát các bệnh có vắc xin tiêm 

chủng của trẻ  (Hoạt động tiêm chủng và giám sát). 

+ Chương F5. Hoạt động phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm-dinh 

dưỡng. 

- Khoa Dược – VTYT: 

+ Phần C. Hoạt động chuyên môn: C9.Quản lý cung ứng và sử dụng 

thuốc. 

2. Trạm Y tế xã, phường:  

- Bộ tiêu chí xác định xã Tiên tiến về YHCT.  

- Bảng điểm cơ sở y tế “Xanh - Sạch – Đẹp”. 

- Bảng điểm “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 

tới sự hài lòng của người bệnh”. 

- Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã đến năm 2020 của Bộ Y tế. 

3. Các đơn vị tổng hợp các biên bản và bảng điểm gửi về Phòng Kế hoạch 

– Nghiệp vụ (Bs Dương Văn Vũ) và đồng thời gửi qua email: 

duongvanvu00@gmail.com chậm nhất ngày 09/02/2022 để tổng hợp trình Ban 

Giám đốc . 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện theo 

đúng nội dung của công văn./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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