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KẾ HOẠCH 

Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng  

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 3 năm 2020 

 

Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết 

định 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế. 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá chất 

lượng bệnh viện quý 3 năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Phấn đấu đạt tổng số điểm 295 với điểm trung bình 3.55 theo Bộ tiêu chí 

kiểm tra chất lượng bệnh viện. 

- Xác định các vấn đề còn tồn tại để tìm biện pháp cải tiến. 

II. PHÂN CÔNG NỘI DUNG KIỂM TRA 

1/ BS.Võ Thái-Trưởng phòng TCHC kiểm tra các tiêu chí: A1.1;A2.5. 

2/ BS.Lê Văn Hồng-Trưởng khoa CC-HSTC-CĐ kiểm tra các tiêu chí: A1.4. 

3/ BS.Trương Xuân Cơ-Trưởng khoa Nội Nhi Nhiễm kiểm tra các tiêu chí: E2.1. 

4/ BS.Trương Hoài Phong-Phó Trưởng khoa CSSKSS kiểm tra tiêu chí: E1. 

5/ BS.Nguyễn Phùng Thanh My-Phó Trưởng khoa ATTP kiểm tra tiêu chí: C5. 

6/ BS. Cao Vĩnh Thường-Phụ trách khoa Khám bệnh kiểm tra các tiêu chí: 

A1.2; A1.3; A1.5. 

7/ Ths.Trần Thị Minh Tâm-Phó Trưởng phòng KHNV kiểm tra các tiêu chí: B4.1; 

C10. 

8/DS.Đỗ Hữu Thành-Phó Trưởng khoa Dược kiểm tra tiêu chí: C9. 

9/ CN.Trần Thị Hồng Nga-Phụ trách phòng TCKT kiểm tra các tiêu chí: 

A4.3; A4.4; B3.1. 

10/ ĐD.Phạm Thị Ngọc Diểm-Phụ trách phòng Điều dưỡng kiểm tra các tiêu 

chí: A2.1; A2.2; A3.2; A4.1; A4.2; C6.  

11/ CN.Ngô Lê Phương Thảo-KTV trưởng K.XN-CĐHA kiểm tra tiêu chí: 

A1.6; C8. 

12/ CN.Võ Khắc Vinh-Nhân viên phòng KHNV kiểm tra tiêu chí: C3. 

13/ CN.Tống Thị Li Li-Nhân viên phòng KHNV kiểm tra tiêu chí: A4.6; 

D1; D2; D3. 



14/ CN.Lê Thị Mỹ Hiền-Phó Trưởng khoa KSNK kiểm tra tiêu chí: C4. 

15/ ĐD.Lê Hiệp Chức-Nhân viên phòng KHNV kiểm tra tiêu chí: C2. 

16/ KT.Trịnh Minh Cường-Nhân viên phòng TCHC kiểm tra tiêu chí: A2.3; 

A2.4; A3.1. 

17/ CN.Triệu Thị Thanh Mai-Nhân viên phòng TCHC kiểm tra tiêu chí: B4.2. 

18/ ĐD.Huỳnh Trần Quỳnh Nga-Nhân viên phòng TCHC kiểm tra tiêu chí: 

A4.5; B1; B2; B3.2; B3.3; B3.4; B4.3; B4.4. 

19/ CN.Trương Châu Tuấn-Nhân viên phòng TCHC kiểm tra tiêu chí: C1 

20/ ĐD.Võ Thị Kim Thoa-Nhân viên khoa ATTP kiểm tra tiêu chí: C7. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trưởng đoàn tổ chức cuộc họp hướng dẫn và thống nhất với các thành viên 

về nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá.  

- Thành viên đoàn tiến hành đánh giá trực tiếp các tiêu chí bằng việc quan 

sát, kiểm tra văn bản, sổ sách, số liệu, thực trạng hoạt động tại khoa, phòng và 

đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí. (Mỗi thành viên trong đoàn sẽ được 

thư ký gửi mẫu phiếu đánh giá các tiêu chí theo phụ lục 3 trong văn bản hướng 

dẫn kiểm tra bệnh viện của Cục KCB và nội dung chi tiết của từng tiêu chí đã 

được phân công kiểm tra. Các thành viên trong Đoàn kiểm tra phải khoanh 

tròn vào số của tất cả tiểu mục được chấm là đạt và gạch dấu nhân chéo vào số 

của tiểu mục không đạt, không tẩy xóa), sau đó hoàn chỉnh nội dung của phiếu 

đánh giá theo phụ lục 3 và gửi lại cho thư ký của Đoàn để tổng hợp. 

- Họp đoàn kiểm tra, thống nhất mức chất lượng của các tiêu chí, ý kiến kết 

luận, chỉ đạo. 

- Thời gian tự kiểm tra, đánh giá: từ 06/10/2020 đến 08/10/2020. 

Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện quý 3 năm 

2020, yêu cầu các khoa, phòng triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạoTTYT (VBĐT);  

- Hội đồng QLCL (VBĐT); 

- Các khoa, phòng (VBĐT); 

- Lưu: VT, Tổ QLCL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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