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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
Căn cứ Quyết định số 3638/ QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ
Y tế về việc phê duyệt kế khoạch Cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”;
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
Đảm bảo môi trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật “Xanh-Sạch-Đẹp”
góp phần tạo cảnh quang thân thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức
khỏe của cộng đồng.
II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung
- Tổ chức truyền thông về các hoạt động hưởng ứng phong trào xây dựng
cơ sở y tế “ xanh – Sạch – Đẹp” trong các bản tin trên wessite của Trung tâm, tại
các phòng làm việc...
- Phát động phong trào, ký cam kết thực hiện trong toàn thể cán bộ, viên
chức y tế toàn Trung tâm;
- Thực hiện các hoạt động truyền thông thông qua giao ban, hội họp cho
toàn thể viên chức, người bệnh và người nhà bệnh nhân;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng cơ sở y tế
“Xanh – Sạch – Đẹp”
2. Các tiêu chí và biện pháp thực hiện
a. Nội dung xanh
- Các khoa, phòng có cây xanh (kể cả cây cảnh) và được sắp xếp phù hợp;
- Có sơ đồ quy hoạch tổng thể và chi tiết việc trồng cây. Hàng năm có kế
hoạch chăm sóc và bổ sung cây xanh theo kế hoạch;
- Vườn hoa, cây xanh của trung tâm được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên.
Bãi cỏ được cắt tỉa thường xuyên, không có cây dại mọc trong khuôn viên.
- Các khoa, phòng thực hiện chăm sóc và duy trì mảng cây xanh và giám
sát viên chức được phân công.
b. Nội dung Sạch:
- Đảm bảo đầy đủ nước ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân viên;
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- Toàn bộ khuôn trung tâm, các khoa, phòng, nhà vệ sinh, đường đi sạch sẽ.
-Thực hiện quản lý chất thải y tế đúng quy định pháp luật: phân loại,
thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế (bao gồm chất thải y tế
lỏng và rắn).
c. Nội dung Đẹp:
- Bố trí ghế ngồi thuận tiện cho người bệnh và người nhà người bệnh.
Phòng chờ có tranh ảnh, sách, báo, ấn phẩm truyền thông về chăm sóc, giữ gìn
sức khỏe, vệ sinh môi trường;
- Các khoa, phòng; trang thiết bị, vật dụng; được bố trí khoa học, sắp xếp
gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.
- Trang phục của cán bộ y tế, đúng quy định và đảm bảo sạch sẽ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch – Đẹp”
của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật
Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch “Xanh-Sạch-Đẹp” lồng ghép với
thành phần Ban Chỉ đạo về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y
tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, sinh hoạt định
kỳ hàng quý.
2. Phân công nhiệm vụ đối với các bộ phận trực thuộc Trung tâm
a. Phòng Tổ chức hành chính
- Hướng dẫn thực hiện và tổ chức cho các bộ phận ký cam kết thực hiện
việc xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” trong toàn thể cán bộ, viên chức Y tế.
- Tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ nhân viên y tế về kế hoạch và tiêu
chí xây dựng CSYT “Xanh- Sạch- Đẹp”;
- Phát động phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết thực hiện kế hoạch
“Xanh - Sạch - Đẹp” giữa các khoa phòng.
- Treo băng rôn về xây dựng cơ sở y tế “ Xanh – Sạch – Đẹp” tại vị trí dễ
quan sát;
- Xây dựng Quy chế khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện Quy
tắc ứng xử.
- Lập sơ đồ quy hoạch tổng thể và chi tiết việc trồng cây. Hàng năm có bổ
sung cây xanh theo kế hoạch.
- Phối hợp Phòng tài chính kế toán lập kế hoạch sơn hoặc quét vôi trần nhà,
tường nhà, cửa, cổng, hành lang, cầu thang định kỳ, không để ẩm mốc, trơn trượt.
- Sắp xếp, bố trí khu vực để xe cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà
người bệnh thuận tiện.
- Phối hợp các khoa phòng theo dõi , giám sát, đánh giá kết quả thực hiện
xây dựng cơ sở y tế ''Xanh – Sạch – Đẹp''.
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- Tham mưu đề xuất lãnh đạo trung tâm khen thưởng những cán nhân, tập
thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cơ sở y tế ''Xanh–Sạch–Đẹp''.
- Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết công tác xây dựng cơ sở y tế ''Xanh Sạch - Đẹp'' tại trung tâm.
b. Phòng Kế hoạch Tổng hợp:
- Phối hợp với các Phòng chức năng triển khai thực hiện Kế hoạch;
- Phối hợp Phòng Tổ chức hành chính tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán
bộ nhân viên y tế về kế hoạch và tiêu chí xây dựng CSYT “Xanh- Sạch- Đẹp”;
- Tuyên truyền các thông điệp hưởng ứng phong trào xây dựng dựng
CSYT “Xanh- Sạch- Đẹp” trên website của trung tâm;
- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác xây dựng cơ sở y tế ''Xanh-Sạch-Đẹp''
tại trung tâm.
- Phối hợp các khoa phòng theo dõi , giám sát, đánh giá kết quả thực hiện
xây dựng cơ sở y tế ''Xanh - Sạch - Đẹp''.
c. Phòng tài chính kế toán
Cân đối kinh phí để hổ trợ thực hiện kế hoạch.
d. Khoa truyền thông, giáo dục sức khỏe
- Viết bài tuyên truyền và bản tin về thực hiện cơ sở y tế ''Xanh – Sạch –
Đẹp'' đăng trên trang web của đơn vị.
- Phối hợp Phòng Tổ chức hành chính tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán
bộ nhân viên y tế về kế hoạch và tiêu chí xây dựng CSYT “Xanh- Sạch- Đẹp”;
- Lồng ghép các hoạt động truyền thông vào các buổi họp của đơn vị;
- Phối hợp các khoa phòng theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện
xây dựng cơ sở y tế ''Xanh - Sạch - Đẹp''.
e. Khoa Sức khỏe môi trường – y tế trường học – bệnh nghề nghiệp
- Phối hợp Phòng Tổ chức hành chính tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán
bộ nhân viên y tế về kế hoạch và tiêu chí xây dựng CSYT “Xanh- Sạch- Đẹp”;
- Phối hợp các khoa phòng theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện
xây dựng cơ sở y tế ''Xanh - Sạch - Đẹp''.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quản lý chất thải y tế: phân loại, thu
gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế (bao gồm chất thải y tế lỏng và rắn) .
- Thực hiện quan trắc, giám sát môi trường theo quy định.
- Đề xuất phương án giảm phát sinh chất thải.
f. Lãnh đạo khoa, phòng:
- Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các nội dung triển khai
bệnh viện “Xanh-Sạch-Đẹp” đến toàn thể viên chức, người lao động, người
bệnh và người nhà người bệnh đang khám, chữa bệnh.
- Có cây xanh (kể cả cây cảnh) bố trí trên bàn làm việc và khu vực khoa,
phòng quản lý, được sắp xếp phù hợp.
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- Lồng ghép các hoạt động truyền thông vào các buổi họp Khoa;
- Sắp xếp nơi làm việc, sạch sẽ, gọn gàng.
- Thực hiện đúng quy định về trang phục y tế đối với nhân viên y tế;
- Tăng cường công tác vệ sinh khoa phòng, thực hiện giám sát, đánh giá
thường xuyên để nâng cao hiệu quả.
- Triển khai và duy trì tốt việc thực hiện 5S tại khoa, phòng.
Theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các cam kết về xây dựng
cơ sở y tế '' Xanh – Sạch – Đẹp'' tại Khoa phòng.
g. Người bệnh, khách hàng
Phối hợp với nhân viên y tế tham gia thực hiện cơ sở y tế '' Xanh-Sach-Đẹp''
3. Công tác thi đua, khen thưởng:
- Biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt trong sơ,
tổng kết đợt thi đua thực hiện môi trường bệnh viện “Xanh-Sạch-Đẹp”.
4. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết.
- Các Phòng, khoa có trách nhiệm báo cáo sơ kết 6 tháng (trước ngày
30/6), báo cáo tổng kết năm (trước ngày 10/11) cho Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ
để tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo Trung tâm và Sở Y tế;
- Ban chỉ đạo tổ chức kết sơ kết, tổng kết vào lồng ghép việc đánh giá kết
quả thực hiện '' Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới
sự hài lòng của người bệnh'' và báo cáo về Sở Y tế 01 năm 01 lần trước ngày
15/11 hàng năm.
5. Công tác kiểm tra, giám sát:
Ban chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các bộ phận trực
thuộc Trung tâm; kiểm tra, giám sát về tiến độ, kết quả thực hiện cơ sở y tế
“Xanh – sạch – Đẹp”;
- Các bộ phận trực thuộc thường xuyên tự kiểm tra, giám sát đối với đơn
vị, bộ phận mình.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”
của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp, yêu cầu các bộ phận trực thuộc
và viên chức phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch này nhằm xây dựng môi
trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật “Xanh-Sạch-Đẹp” góp phần nâng cao chất
lượng dịch vụ y tế và sức khỏe của cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh./.
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