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KẾ HOẠCH
Kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan y tế - năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-SYT, ngày 28/11/2019 của Sở Y tế tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu về công tác Thanh tra y tế năm 2020;
Nhằm góp phần tăng cường chức năng quản lý nhà nước, nâng cao vai trò,
trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Sở Y tế xây dựng kế
hoạch kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan y tế năm 2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Giúp Thủ trưởng cơ quan thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc
xây dựng và triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý chất thải y tế; công tác đảm bảo an ninh trật tự và
phòng, chống cháy nổ. Qua đó nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động của cơ
quan, đơn vị.
- Đảm bảo hoạt động của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật liên quan;
kịp thời phát hiện chấn chỉnh các thiếu sót, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các sai
phạm.
- Lồng ghép triển khai, phổ biến các quy định pháp luật liên quan.
- Thực hiện công tác kiểm tra đúng quy định hiện hành.
II. Nội dung kiểm tra, đối tượng, thời gian thực hiện:
1.Nội dung kiểm tra: (Đính kèm Đề cương)
1. 1.Tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
(kể cả Đường dây nóng).
1.2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ.
1.3. Công tác quản lý chất thải y tế.
1.4. Việc khắc phục các hạn chế, thiếu sót theo Kết luận thanh tra, kiểm tra,
Thông báo kiểm toán, biên bản kiểm tra của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm
toán trước kỳ kiểm tra.
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2. Đối tượng kiểm tra:
Thủ trưởng 05 đơn vị: Bệnh viện Phổi - Phạm Hữu Chí, TTYT Dự phòng
tỉnh, TTYT TP Vũng Tàu, TTYT huyện Xuyên Mộc, TTYT huyện Đất Đỏ.
3. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020, Lịch kiểm tra sẽ thông báo sau.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Thanh tra Sở:
Tham mưu Lãnh đạo Sở thành lập Đoàn kiểm tra; tổ chức thực hiện và báo
cáo theo quy định.
2. Các đơn vị trực thuộc:
- Căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực
hiện.
- Riêng các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị hồ sơ tài liệu theo Đề cương cho
Đoàn kiểm tra.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan y tế - năm
2020 của Sở Y tế, đề nghị các đơn vị, các Phòng chức năng Sở nghiêm túc thực
hiện.
(Đính kèm đề cương kiểm tra)./.
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