
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /KH-UBND Cẩm Xuyên, ngày      tháng       năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi Trạm Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp“ huyện Cẩm Xuyên  

lần thứ II, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2023 

 

 Thực hiện Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; Thực hiện Kế 

hoạch số 220/KH-SYT ngày 27/1/2023 của Sở Y tế về Tổ chức hội thi xanh - sạch 

- đẹp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II. Để triển khai có hiệu quả việc xây dựng các cơ sở y 

tế xanh - sạch - đẹp trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp 

dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của người dân;  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi cơ sở y tế xanh - 

sạch - đẹp lần thứ II gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 

2023 (sau đây gọi là Cuộc thi)  cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

  1. Mục đích:  

- Đảm bảo môi trường cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao chất 

lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng, đáp ứng sự hài lòng của người dân. 

- Tạo phong trào thi đua xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, khen thưởng 

các cơ sở y tế tiêu biểu về xanh - sạch - đẹp. 

- Nâng cao chất lượng tiêu chí  Y tế trong chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

 2. Yêu cầu: 

 - Tất cả các trạm y tế triển khai có hiệu quả việc thực hiện Bộ Tiêu chí cơ sở 

y tế xanh - sạch - đẹp; 

 - Việc tổ chức cuộc thi đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô 

trương hình thức, không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn; đảm bảo khách 

quan, công bằng, đánh giá đúng kết quả đạt được của các cơ sở y tế để các đơn vị 

trong Ngành học tập nhân rộng mô hình. 

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

 1. Đối tƣợng dự thi: 23 trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm 

Xuyên. 

 2. Nội dung thi: 

2.1. Xanh sạch đẹp: theo Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp để 

triển khai xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và đăng ký tham gia Cuộc thi: 

- Nội dung xanh: 02 Tiêu chí, tối đa 10 điểm. 
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- Nội dung sạch: 24 Tiêu chí, tối đa 80 điểm 

- Nội dung đẹp: 06 Tiêu chí, tối đa 10 điểm 

- Nội dung điểm thưởng: Tối đa 5 điểm về các nội dung sau: (i) Triển khai và 

duy trì 5S thường xuyên; (ii) Đảm bảo an ninh trật tự, không để xẩy ra tình trạng 

trộm cắp tài sản của cơ sở y tế, bệnh nhân và các vụ việc mất an ninh trật tự tại cơ 

sở y tế; (iii) Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa 

cháy; (iv) Tăng cường tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế bệnh nhân, người 

nhà bệnh nhân; (v) Các vị trí có nguy cơ trượt ngã, mất an toàn được khắc phục và 

cảnh báo nguy hiểm.  

2. Tiêu chí Nông thông mới ( Tiêu chí 14, 15): Căn cứ Quyết định số 

2373/QĐ-BYT ngày 31/8/2022 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn thực 

hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã 

nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025  thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

3. Hình thức tổ chức: 

Trên cơ sở Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp: Kế hoạch số 

220/KH-SYT ngày 27/1/2023 của Sở Y tế về Tổ chức hội thi xanh - sạch - đẹp 

tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II: 

- Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế căn cứ nội dung phối hợp các Phòng, 

ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc thi. 

- UBND huyện thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo để tổ chức xét chọn 

các Trạm Y tể Xanh - Sạch - Đẹp. 

- Ban Giám khảo căn cứ vào các tiêu chí đánh giá cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - 

Đẹp và các tiêu chí Y tế trong chương trình mực tiêu xây dựng nông thôn mới. 

- Ban tổ chức chấm điểm theo thang điểm lựa chọn 03 Trạm Y tế xã, thị trấn 

tiêu biểu để tham gia thi cấp tỉnh. 

- Giao Trung tâm Y tế phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Truyền thông xây 

dựng 01 Video clip (phóng sự) với thời lượng không quá 5 phút để giới thiệu về 

đơn vị, gồm cơ sở hạ tầng, khuôn viên, nhân lực, quá trình triển khai xanh sạch 

đẹp ...  tại các trạm Y tế tiêu biểu được gửi Sở Y tế để làm tư liệu.  

4. Thời gian tổ chức thi: 

- Các Trạm Y tế triển khai xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, Huyện tổ 

chức chấm điểm theo Bộ tiêu chí và gửi danh sách các đơn vị tiêu biểu kèm theo 

Video clip về Sở Y tế trước ngày 10/12/2023. 

- Huyện tổ chức xét chọn và trao giải trước ngày 15/11/2023.  

III. KINH PHÍ HỘI THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG   

1. Kinh phí Hội thi: 

- Cấp huyện: Từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm Y tế 

huyện và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  
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- Cấp xã: Từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí  hợp pháp 

khác. 

2. Cơ cấu giải thƣởng: 01giải nhất: 5.000.000 đồng, 02 giải Nhì: 3.000.000 

đồng/giải, 02 giải Ba: 1.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy khen của Ủy ban nhân 

huyện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện: 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi để 

chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát các đơn vị liên quan, các địa phương 

triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện. 

-  Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo Hội thi để chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch, chuẩn bị 

tiêu chí chấm điểm. Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các nội dung ở cấp cơ sở và tổ chức chấm điểm lựa chọn các cở sở tiêu biểu để 

tiến hành trao giải; 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan để thông tin 

rộng rãi về Cuộc thi. 

- Hướng dẫn các trạm y tế triển khai cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp và tổ chức 

thi theo kế hoạch. Lựa chọn các đơn vị xuất sắc để tham gia thi cấp tỉnh.  

- Sau khi kết thúc Cuộc thi các đơn vị gửi báo cáo kết quả và lập danh sách 

các đơn vị tham dự Cuộc thi cấp tỉnh kèm theo Video clip về Sở Y tế. 

3. Phòng Nội vụ huyện: Tham mưu Ủy ban nhân huyện về công tác khen 

thưởng các trạm Y tế tiêu biểu đạt giải trong cuộc thi theo quy định. 

4. Trung tâm VH-TT huyện:  

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng tin bài, tuyên truyền rộng rãi về Hội thi. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế xây dựng 01 Video clip (phóng sự) với thời 

lượng không quá 5 phút để giới thiệu về đơn vị, gồm cơ sở hạ tầng, khuôn viên, 

nhân lực, quá trình triển khai xanh sạch đẹp ...  tại các trạm Y tế tiêu biểu được gửi 

Sở Y tế để làm tư liệu.  

5. UBND xã/thị trấn:  

- Căn cứ Kế hoạch UBND huyện và Trên cơ sở Quyết định số 5959/QĐ-BYT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế 

xanh - sạch - đẹp; Quyết định số 2373/QĐ-BYT ngày 31/8/2022 của Bộ Y tế để 

xây dựng kế hoạch triển khai hội thi đảm bảo đúng tiến độ và các nội dung theo 

yêu cầu của tiêu chí. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã thị trấn và các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch, 

quy hoạch, tham mưu đầu tư, xây dựng các điều kiện về cơ sở vật chất, khuôn 

viên... Trạm y tế đảm bảo các tiêu chí theo quy định. 
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- Bố trí kinh phí đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí xanh sạch đẹp và các tiêu 

chí Y tế trong chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

6. Trạm Y tế xã/thị trấn:  

- Căn cứ kế hoạch này tham mưu UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển 

khai Hội thi;  

-Tổ chức thực hiện xây dựng trạm Y tế một cách bài bản, thiết thực, hiệu quả 

theo Bộ Tiêu chí đánh giá cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp ” và tiêu chí 14, 15.Y tế 

nhằm phục vụ tốt cho hội thi. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ Trung 

tâm Y tế hoặc phòng Y tế huyện để được hướng dẫn và báo cáo UBND huyện 

xem xét giải quyết./. 
 

Nơi nhận:   

- Sở Y tế;                                             

- Chủ tịch, PCTUBND huyện;  

- Trung tâm Y tế tuyến huyện;  

- Phòng Y tế huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng TC-KH; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- UBND và trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TTYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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