
 

   

    UBND TỈNH QUẢNG BÌNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                SỞ Y TẾ      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Số:           /KH-SYT                 Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2021 

 
 KẾ HOẠCH 

Thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế 

                                                 
                 

 Thực hiện Công văn số 84/SNV-XDCQ&TCBC ngày 20/01/2021 của Sở 

Nội vụ về việc xếp hạng các đơn vi sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Sở Y 

tế xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Y tế như sau: 

I. THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Sở Y tế:  

- Đại diện Lãnh đạo Sở. 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Tổ chức cán bộ (02 đồng 

chí), Kế hoạch - Tài chính (01 đồng chí), Nghiệp vụ Y (02 đồng chí). 

2. Các sở, ngành:  

- Đại diện lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên 

môn thuộc Sở Nội vụ. 

- Đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Xây dựng. 

3. Đơn vị được thẩm định:  

- Lãnh đạo đơn vị.  

- Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng liên quan. 

II. THỜI GIAN THẨM ĐỊNH 

Mỗi đơn vị thực hiện thẩm định trong thời gian 01 buổi, cụ thể như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa: 8h00 thứ 3 ngày 26/01/2021. 

2. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa: 14h00 thứ 3 ngày 26/01/2021. 

3. Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn: 8h00 thứ 4 ngày 27/01/2021. 

4. Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch: 14h00 thứ 4 ngày 27/01/2021. 

5. Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh: 8h00 thứ 5 ngày 28/01/2021. 

6. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy: 14h00 thứ 5 ngày 28/01/2021. 

7. Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa: 8h00 thứ 6 ngày 29/01/2021. 

8. Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới: Thông báo sau. 



 

   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1.  Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế 

- Hướng dẫn các đơn vị trong quá trình chuẩn bị tài liệu và hồ sơ, thủ tục 

xếp hạng đơn vị. Là tổ chức thường trực giải quyết các vấn đề có liên quan. 

- Tổng hợp kết quả thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xếp hạng đơn vị 

theo quy định. 

2. Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng KH- TC: Phân công lãnh đạo tham gia 

đoàn thẩm định. 

3. Văn phòng Sở Y tế: Bố trí phương tiện cho đoàn thẩm định. 

 4. Các đơn vị sự nghiệp được thẩm định. 

- Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ 

trưởng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ 

công lập; Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế; Công văn số 2860/SYT-TCCB 

ngày 13/11/2020 của Sở Y tế để hoàn thành đầy đủ hồ sơ, văn bản liên quan, tài 

liệu chứng minh các tiêu chí xếp hạng. 

Trường hợp có vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, đề nghị liên hệ Phòng Tổ 

chức- cán bộ Sở Y tế để được hướng dẫn chi tiết. 

- Chuẩn bị hội trường, mời cán bộ thuộc đơn vị tham gia làm việc với 

đoàn thẩm định.  

 Trên đây là kế hoạch triển khai thẩm định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Y tế; các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ để 

triển khai thực hiện. Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Các đơn vị được thẩm định; 

- Phòng: KHTC, NVY. 

- Văn phòng. 
- Lưu: VT, TCCB. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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