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                            Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc  

                                         

 Thực hiện Công văn số 182/SYT-VP ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ trong Bản cam 

kết hành động năm 2022. 

Nhằm thực hiện đạt, vượt và hiệu quả Bản cam kết hành động năm 2022. 

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh phân công thực hiện các nhiệm 

vụ trong Bản cam kết hành động năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Lãnh đạo Khoa, Phòng, Trạm Y tế trực thuộc thực hiện các nội 

dung sau:  

a. Chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy trách 

nhiệm; cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR), phấn đấu điểm số cải cách 

hành chính của đơn vị đạt từ 80 điểm trở lên; 

b. Hoàn thành đúng hạn 100% các nhiệm vụ do Sở Y tế giao; 

c. Tham mưu và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; 

d. Có ít nhất 01 mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai thực 

hiện; 

e. Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị; 

f. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo thực hiện 

các chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau: 

f1. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi: dưới 16,41%. 

f2. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2022: đạt 92%. 

2. Nhiệm vụ phân công cụ thể như sau: 

- Mục a: Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì thực hiện; 

- Mục b: Khoa, Phòng và Trạm Y tế xã, phường; 

- Mục c: Khoa Kiểm soát Bệnh tật và HIV/AIDS chủ trì phối hợp các 

khoa phòng Trạm Y tế thực hiện; 

- Mục d: Khoa, Phòng và Trạm Y tế xã, phường; 

- Mục e: Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì; 



- Mục f:  

 +  f1: Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản chủ trì; 

 + f2: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ chủ trì phối hợp các khoa, phòng 

Trạm Y tế xã, phường thực hiện; 

- Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế xã, phường căn cứ vào chức năng nhiệm 

vụ của mình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. 

- Thời gian hoàn chỉnh và gửi các tài liệu kiểm chứng về phòng Tổ chức - 

Hành chính trong ngày 07/11/2022 để tổng hợp gửi về Sở Y tế đúng thời gian 

theo quy định. 

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trạm Y tế tổ chức thực hiện và hoàn 

thành đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- BGĐ TTYT (b/c);                                                                                          

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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