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SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC 

TTYT HUYỆN YÊN LẠC 

 

Số:         /KH-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Yên Lạc, ngày       tháng        năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Chăm sóc, bảo vệ và bổ sung cây xanh 

 

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT, ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ Y tế về 

việc phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”; 

Nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng cơ sở y tế 

xanh, sạch, đẹp. Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc xây dựng kế hoạch thực hiện chăm 

sóc, bảo vệ và bổ sung cây xanh với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tạo điều kiện cho các khoa/phòng, Trạm y tế xã, thị trấn có cảnh quang, môi 

trường làm việc được sạch đẹp hơn.  

- Tạo nền nếp cho cán bộ, viên chức, người lao động trong TTYT phát huy tích 

cực, chủ động, có ý thức hơn nữa về việc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường xung 

quanh mình. Có tầm nhìn trước măt và lâu dài nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về 

môi trường “Xanh, sạch, đẹp” trong đơn vị. 

- Chăm sóc cây xanh khuôn viên đơn vị là hoạt động thiết thực, góp phần làm 

cho khuôn viên đơn vị đẹp hơn, giúp cho cán bộ, viên chức, người lao động có long 

yêu thiên nhiên và biết bảo vệ cây xanh. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức thực hiện của các khoa/phòng, Trạm y tế xã, thị trấn phải đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả. 

- 100% cán bộ, viên chức, người lao động trong TTYT đều phải tham gia. 

II. NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG 

1. Thời gian 
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Bắt đầu triển khai thực hiện ngay sau khi triển khai kế hoạch và duy trì hàng 

ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm 

2. Địa điểm chăm sóc 

Tại các khoa/phòng, Trạm y tế xã, thị trấn cũng như khuôn viên toàn bộ TTYT. 

3. Đối tƣợng tham gia 

100% cán bộ ,  viên chức ,  người  lao động tại các khoa/phòng, Trạm y tế 

xã, thị trấn trực thuộc TTYTđều phả i  tham gia thực hiện.  

4. Nội dung hoạt động 

- Tạ i  TTYT: Trung tâm ký hợp đồng vớ i  công ty thực hiện trồng 

cây xanh, chăm sóc  và gộ i  t ỉa cành t rong khuôn viên,  đội  ngũ bảo vệ và 

cán bộ, viên chức, người lao động phối hợp trông coi đảm bảo giữ gìn cho cây xanh 

phát triển. 

- Tạ i  các Trạm y tế xã, thị trấn chủ động trồng cây xanh, cây thuốc 

mẫu,  đảm bảo công tác bảo vệ ,  chăm sóc  và gộ i  t ỉa cành trong khuôn 

viên đơn vị  quản lý.  

III .  TỔ  CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng KH-ĐD  

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện chăm sóc, bảo vệ và bổ sung 

cây xanh trên địa bàn TTYT. 

- Chủ trì, phối hợp với TTTTGDSK tỉnh xây dựng tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập 

huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng TCHC tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân thực hiện tốt  nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và bổ sung cây xanh. 

2. Phòng TCHC 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng và bộ phận chuyên môn tham mưu 

cho Ban chỉ đạo trong việc triển khai các giải pháp và chỉ đạo thực hiện nội dung kế 

hoạch. 

- Xuất phát từ mục tiêu bảo vệ môi trường, xem việc thiết lập hệ sinh thái trong 

đơn vị là vấn đề quan trọng, tạo môi trường, xen lẫn các loại cây (cây xanh bóng mát, 

vườn hoa cây cảnh, cây ăn trái, cây thuốc nam) vừa tạo cảnh quang, vừa có thể phục 

vụ cho công tác điều trị, giới thiệu cây thuốc mẫu. 

- Phân công và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động các bộ phận 

khoa/phòng, TYT xã, thị trấn mỗi đơn vị phụ trách khu vực khuôn viên tại đơn vị 

mình trực tiếp tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và bổ sung cây xanh thể hiện 

hành động vì môi trường. 

- Chỉ đạo đội ngũ bảo vệ cơ quan tăng cường công tác bảo vệ, kiểm tra, giám sát, 

phát hiện các hành vi gây phá hoại cây xanh tại đơn vị,tham mưu các biện pháp xử lý. 
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- Theo dõi, giám sát việc chăm sóc và bổ sung cây xanh đối với đơn vị hợp đồng 

chăm sóc và bổ sung cây xanh đảm bảo cây thường xuyên được chăm sóc, gội tỉa và 

phát triển tốt đúng hợp đồng. 

3. Phòng KTTC 

- Bố trí kinh phí hàng năm về việc liên quan thực hiện kế hoạch triển khai chăm 

sóc, bảo vệ và bổ sung cây xanh khi được Giám đốc  phê duyệt. 

- Hướng dẫn các bộ phận bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai 

chăm sóc, bảo vệ và bổ sung cây xanh theo đúng quy định. 

4. Khoa dƣợc- KSNK-VTTBYT 

- Chỉ đạo hộ lý thực hiện đúng hợp đồng công tác vệ sinh nội ngoại cảnh, đảm 

bảo cảnh quan luôn “ xanh, sạch, đẹp”. 

- Phối hợp với đội ngũ bảo vệ phát hiện các hành vi gây phá hoại cây xanh tại 

đơn vị, tham mưu các biện pháp xử lý nghiêm khắc. 

5. Các khoa/phòng, Trạm y tế xã, thị trấn 

- Có trách nhiệm thực hiện kế hoạch triển khai chăm sóc, bảo vệ và bổ sung 

cây xanh theo đúng quy định. 

- Tăng cường công tác vệ sinh nội phòng, ngoại cảnh và chăm sóc, bảo vệ cây 

xanh, vườn thuốc mẫu tại đơn vị phụ trách, đảm bảo cảnh quan luôn “ xanh, sạch, 

đẹp”. 

- Nêu cao ý thức bảo vệ, chăm sóc sóc cây của đơn vị đã được phân công mỗi 

tuần ít nhất một lần. Đây là một trong những hoạt động tham gia bảo vệ môi trường 

đơn giản và trực quan, tạo điều kiện cho mọi người có tình yêu thiên nhiên hơn và 

gần gũi nhau sau những giờ căng thẳng bên người bệnh. 

6. Đơn vị hợp đồng chăm sóc, bổ sung cây xanh 

- Nghiêm túc thực hiện hợp đồng trồng, chăm sóc và bổ sung cây xanh tại 

TTYT đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chăm sóc, bảo vệ và bổ sung cây xanh tại Trung 

tâm Y tế huyện Yên Lạc, đề nghị các bộ phận có liên quan phối hợp triển khai thực 

hiện để kế hoạch đạt hiệu quả cao./. 

Nơi nhận:  

- Sở y tế - BGĐ: (B/c); 

- Các khoa/ phòng; TYT: (T/h); 

- Tổ quản lý Website: ttytyenlac.com: (T/b); 

- Lưu VT-KHĐD-TCHC, 

KT. GIÁM ĐỐC TTYT 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Yên 

 


