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Số: 03/KH-HĐND Thanh Hà, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KÉ HOẠCH
Giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân 

và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covỉd-19

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 
20 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của 
Hội đồng nhân dân hùyện về Chưong trình giám sát năm 2020; Chương trình số 
01/CTr-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện về 
Chương trình giám sát năm 2020.

Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát công tác chăm 
sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp covid-19 trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nắm bắt tình hình và đánh giá việc thực hiện công tác chăm sóc sức 

khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và công tác phòng chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn huyện, qua đó phân tích làm rõ những 
hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường 
hiệu quả của việc thưc hiện công tác này trong thời gian tới.

- Việc giám sát phải tuân thủ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân. Đơn vị chịu giám sát phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch 
giám sát; báo cáo, cung cấp thông tin lỉên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn 
giám sát làm việc.đạt kết quả tốt.

II. NỘI ĐUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT
1. Nội dung giám sátỉ Giấm sát công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa 

bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19 
trên địa bàn huyện (nội dung chỉ tiết theo đề cương báo cáo).

2. Đối tượng chịu giám sát:
- Phòng Y tế huyện;
- Trung tâm y tế huyện;
- ƯBND và Trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
3. Phương pháp giám sát
- Giám sát qua báo cảo:
Đoàn giám sát xây dựng đề cương chi tiết gửi đến các cơ quan, đơn vị 

thuộc đối tượng chịu sự giám sát để báo cáo theo yêu cầu của Đoàn.
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Qua báo cáo của các cơ quan đơn vị. Đoàn giám sát tiến hành tổng hợp 
báo cáo và xây dựng chương trình giám sát trực tiêp.

-  Giám sát trực tiếp:
Căn cứ vào nội dung tổng hcrp qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị; Đoàn 

giám sát sẽ lựa chọn một số đơn vị để tiến hành khảo sát và giám sát trực tiếp.
(Đỗi tượng, thời gian giảm sát cụ thể sẽ được thông bảo sau).
III. THỜI GIAN THựC HIỆN
1. Từ ngày 20/02/2020 đến 28/02/2020: Đoàn giám sát thông báo kế 

hoạch, Quyết định thành lập Đoàn giám sát, đề cương báo cáo cho các đơn vị 
chịu sự giám sát.

2. Từ ngày 02/3/2020 đến 11/3/2020: Đoàn giám sát yêu cầu các đơn vị 
chịu sự giám sát gửi báo cáo theo đề cương của Đoàn giám sát.

3. Từ ngày 12/3/2020 đến ngày 20/3/2020: Đoàn giám sát tiến hành kháo 
sát và làm việc trực tiếp với các đơn vị chịu sự giám sát (cỏ thời gian thông bảo 
cụ thể cho từng đơn vị).

4. Từ ngày 21/3/2020 đến ngày 31/3/2020:
- Đoàn giám sát tổng họp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát.
- Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trước khi trình 

Thường trực HĐND huyện và Hội đồng nhân dân tại kỳ họp giữa năm 2020 của 
HĐND huyện khóa XIX. ’

Trên đây là Kế hoạch giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa 
bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covịd-19 
trên địa bàn của Thường trực HĐND huyện. Quá trình thực hiện có thể điều 
chỉnh nội dung cho phù họp với thực tiễn./.

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Chánh VP HĐND&ƯBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

Lê Văn Dũng
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(Ban hàn

ĐÈ CƯƠNG GIÁM SÁT 
sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân 

bệnh viêm đường hô hấp cấp covỉd-19

ch số 03/KH-HĐND ngày 20 thảng 02 năm 2020 
ường trực HĐND huyện)

1. Tinh hình về cơ sở vật chất, vật tư kỹ thuật; đội ngũ cản bộ và nhân viên y tế tại 

địa phương, đơn vị.

2. Công tác phòng và khám chữa bệnh; cung ứng thuốc cho người bệnh; 

việc chăm sóc phục vụ bệnh nhân,...

3. Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: triển khai các văn bản của cấp trên, công tác 

tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid - 19 cho nhân dân; công tác 

chỉ đạo, kiểm tra về phòng chống dịch...

- Các biện pháp thực hiện: biện pháp tiêu độc, khử trùng; các biện pháp y tế 

cần thiết tại các cơ sở trường học, bệnh viện, chợ, công ty, xí nghiệp.. thành lập 

BCĐ, xây dựng phương án phòng chống dịch, đảm bảo cơ sở cách ly, chữa trị, 

trang thiết bị, thuốc điều trị, bổ trí nhân lực, kinh ph í...

4. Những thuận lọi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

5. Giải pháp trong thời gian tới.

6. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).


