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KẾ HOẠCH 

Giám sát việc quản lý các chương trình 

khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm tại các Trạm Y tế 

quý II năm 2022 

 

 

Nhằm củng cố, hoàn thiện và tháo gỡ những khó khăn, khắc phục các hạn 

chế trong công tác quản lý các chương trình của khoa Y tế công cộng – An toàn 

thực phẩm. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch giám sát 

việc quản lý các chương trình của khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm tại 

các Trạm Y tế xã, phường quý II năm 2022 như sau: 

I. THÀNH PHẦN: 

- Ông Nguyễn Văn Nhẫn: Trưởng khoa YTCC-ATTP. 

- Bà Võ Nhật Trường Giang: Phó khoa YTCC-ATTP. 

- Bà Nguyễn Quyết Bảo Châu: Viên chức khoa YTCC-ATTP. 

- Bà Phạm Thị Thúy Nga: Viên chức khoa YTCC-ATTP. 

- Ông Nguyễn Hoàng Giang: Viên chức khoa YTCC-ATTP. 

- Ông Đinh Văn Mẫn: Viên chức khoa YTCC-ATTP. 

II. ĐỐI TƯỢNG: 

15 Trạm Y tế xã, phường.  

III. NỘI DUNG: 

Viên chức phụ trách các chương trình chuẩn bị các sổ sách, báo cáo kiểm 

tra như sau: 

1. An toàn vệ sinh lao động: 

- Báo cáo ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật (Sổ quản lý). 

- Kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động An 

toàn vệ sinh lao động năm 2022. 

- Báo cáo các trường hợp tai nạn lao động được khám và điều trị tại cơ sở 

khám, chữa bệnh 06 tháng năm 2022. 

- Danh sách các cơ sở sản xuất trên địa bàn. 
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2. An toàn thực phẩm: 

- Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ 

chức triển khai kiểm tra ATTP trên địa bàn quý II năm 2022. 

- Các báo cáo trong quý II năm 2022.  

- Công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 

(cập nhật sổ theo dõi). 

- Công tác truyền thông, quản lý ngộ độc thực phẩm ở xã, phường. 

- Việc khắc phục những hạn chế của quý I năm 2022. 

3. Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng: 

- Kế hoạch hoạt động chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng 

năm 2022. 

- Kế hoạch hoạt động chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng 

quý II năm 2022. 

- Báo cáo tình hình hoạt động chương trình điều trị bệnh nhân tâm thần tại 

cộng đồng quý I, II/2022. 

- Phân công viên chức quản lý chương trình. 

- Quyết định thành lập BCSSK bệnh tâm thần (dùng chung quyết định). 

- Sổ quản lý theo dõi bệnh nhân (Sổ vãng gia, sổ điều trị ngoại trú). 

- Báo cáo thuốc tâm thần (tháng, quý). 

- Có sổ giao ban hàng tháng và sổ thuốc cập nhật hàng tháng. 

- Thực hiện đúng các chỉ tiêu theo thang điểm kiểm tra chương trình 

BVSKTTCĐ tuyến huyện, phường, xã của Bệnh viện Tâm thần. 

4. Hoạt động chăm sóc sức khỏe người khuyết tật: 

- Phân công viên chức phụ trách công tác phục hồi chức năng tại đơn vị. 

- Sổ quản lý người khuyết tật trên địa bàn: có đầy đủ các nội dung về dạng 

tật, mức độ khuyết tật, phục hồi chức năng cho người khuyết tật (đã được tập vật 

lý trị liệu sau phẫu thuật). 

- Cập nhật đầy đủ thông tin về người khuyết tật trên phần mềm Quản lý 

thông tin, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại địa phương tại địa chỉ 

website: nkt.qlbv.vn/nkt2/login.html. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò và tầm quan 

trọng của phát hiện sớm, can thiệp sớm, sàng lọc khuyết tật trước sinh và phòng 

ngừa khuyết tật. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người khuyết tật, gia đình và cộng 

đồng về khuyết tật: giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức 

khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật. 

- Sổ phát thanh (phát thanh tại xã trong các đợt khám sàng lọc 12 lượt/ xã). 
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5. Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: 

- Phân công viên chức quản lý chương trình người cao tuổi. 

- Sổ quản lý sức khỏe người cao tuổi (trên 80 tuổi và từ 60 – 80 tuổi). 

- Bài tuyên truyền về người cao tuổi. 

- Sổ phát thanh: phát thanh về người cao tuổi. 

6. Tai nạn thương tích: 

- Báo cáo tai nạn thương tích (hàng tháng) (Sổ quản lý). 

- Báo cáo tai nạn thương tích trẻ em (Sổ quản lý). 

7. Y tế học đường: 

- Báo cáo y tế trường học của Trạm và các trường. 

- Sổ quản lý và bảng tổng hợp kết quả khám sức khỏe học sinh (phân loại). 

- Danh sách cán bộ làm công tác y tế trường học tại các trường trên địa bàn. 

- Danh sách các trường đạt chuẩn quốc gia và các trường có hệ thống nước 

tiệt trùng trên địa bàn. 

8. Vệ sinh môi trường: 

- Kế hoạch hoạt động chương trình vệ sinh môi trường năm 2022. 

- Báo cáo nước sạch và nhà tiêu hộ gia đình (6 tháng, 9 tháng năm 2022) 

(phải khớp với sổ quản lý từng ấp). 

- Báo cáo tỷ lệ nhà tiêu tăng hàng tháng, báo cáo tỷ lệ có nhà tiêu theo đối 

tượng (báo cáo mỗi quý). 

- Kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước 

sạch và Vệ sinh môi trường 29/4 – 06/5; ngày Môi trường Thế giới 05/6. 

- Kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng 

sinh học 22/5 và ngày Môi trường Thế giới 05/6 năm 2022. 

- Bài tuyên truyền vệ sinh môi trường và sổ phát thanh (có phát thanh trong 

các ngày lễ về môi trường). 

- Biên bản họp dân nói chuyện về môi trường (quý I, II năm 2022). 

* Công tác quản lý và xử lý chất thải y tế (bảng kiểm CTYT): 

- Kế hoạch quản lý và xử lý chất thải y tế năm 2022. 

- Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế năm 2021. 

- Hợp đồng thu gom chất thải y tế giữa Trung tâm Y tế – Trạm Y tế và giữa 

Trạm Y tế – Cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn (nếu có). 

- Sổ giao nhận chất thải y tế giữa TTYT – TYT và giữa TYT – Cơ sở Y tế 

tư nhân trên địa bàn (nếu trạm có ký hợp đồng). 
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IV. THỜI GIAN GIÁM SÁT: 

Lịch giám sát Khoa sẽ gửi mail cho các Trạm Y tế. 

V. KINH PHÍ GIÁM SÁT: 

Thanh toán theo chế độ công tác phí. 

Trên đây là Kế hoạch Giám sát việc quản lý các Chương trình khoa Y tế 

công cộng – An toàn thực phẩm tại các Trạm Y tế quý II năm 2022. Đề nghị 

lãnh đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc TTYT (b/c); 

- Trạm Y tế xã, phường; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, YTCC-ATTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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