ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ
Số: 38

/TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày

23

tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
tại Giao ban Ngành tháng 01/2019
____________________________
Ngày 16/01/2019 vào lúc 10:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao ban
Ngành tháng 01/2019 do BS Phạm Minh An – GĐ SYT chủ trì.
Tham dự gồm có BS Nguyễn văn Thái – PGĐ SYT, các Trưởng phòng chức năng
Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc..., sau khi đánh giá tóm tắt tình hình hoạt động
Ngành năm 2018, Lãnh đạo Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau:
- Các TTYT chịu trách nhiệm rà soát việc cấp thẻ KCB miễn phí cho NVYT thôn, ấp;
phải ghi đầy đủ mã thẻ BHYT trên thẻ KCB miễn phí và hướng dẫn về quyền lợi và trách
nhiệm người có thẻ (chú ý khi đi KCB, dùng thẻ BHYT thanh toán trước, sau đó mới sử
dụng thẻ KCB NVYT thôn ấp và được miễn phí phần chi phí cùng chi trả). Khuyến khích
để tiến tới 100% nhân viên y tế thôn ấp tham gia BHYT tự nguyện.
- Các đơn vị KCB tiếp tục triển khai thực hiện “Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Ban
hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho
người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh BRVT”; bảo đảm quyền lợi của các
đối tượng thụ hưởng, cách thức chi trả và thanh toán chi phí do Quỹ KCB người nghèo
theo đúng quy định.
- Trong thời gian tới việc đấu thầu thuốc tập trung, đấu thầu vật tư y tế … có thể bị
chậm tiến độ hoàn thành; vì vậy, các đơn vị thiếu thuốc, vật tư y tế…cần liên hệ SYT để
được hướng dẫn thực hiện việc mua sắm, đấu thầu phát sinh theo đúng quy định hiện
hành.
- Đơn vị thực hiện tiêm chủng chương trình cũng như cơ sở có tiêm chủng dịch vụ,
nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống tai biến sau tiêm chủng cho đơn vị mình.
Đối với các TYT, cần bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa TYT (Trưởng TYT, NV phụ
trách tiêm chủng…) để giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra tai
biến nặng do lơ là, thiếu trách nhiệm.
- Bộ phận Kế toán SYT tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ tiền Tết của tỉnh, cho 04
đơn vị tự chủ của Ngành.
- Các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới: Tổng kết Ngành vào 14h00 ngày
24.1.2019 tại Trường TCYT; Thăm, chúc Tết đơn vị tuyến trên; Quan tâm đời sống
CCVC, cán bộ về hưu…; Chuẩn bị kế hoạch Kỹ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam
27.2.2019.
Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 01/2019; đề nghị các đơn vị, các
phòng chức năng Sở Y tế phối hợp triển khai, thực hiện./.
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