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Ngày 15/01/2018 vào lúc 8:00 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 01/2018 do Giám đốc Sở Y tế - BS Phạm Minh An chủ trì. 

Cùng tham dự cuộc họp có Phó giám đốc Sở Y tế - BS Nguyễn văn Thái, 

các Trưởng phòng chức năng của Sở Y tế; Giám đốc, Trưởng phòng KHTH các 

đơn vị KCB; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Y tế, GĐ 

TTDSKHHGĐ huyện, TP. 

Dự họp thay: BS Lộc - PGĐ BV Tâm thần. 

Sau khi nghe Báo cáo việc thực hiện những nội dung chủ yếu theo Kết luận 

Giao ban Ngành tháng 12/2017; Rà soát các nhiệm vụ trong Kế hoạch năm 2017 

chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Tổng kết Ngành 2017. Qua các ý kiến thảo luận, 

đóng góp của các thành viên dự họp, Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Về nhiệm vụ chung: 

- P.KH-TC nhắc nhở các đơn vị báo cáo việc xây dựng chương trình hành 

động cụ thể thực hiện Nghị quyết 18, 19, 20, 21/NQ-TW Hội nghị Trung 

ương 6, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tham mưu cho Ngành; 

Tổng hợp, đưa vào Báo cáo Tổng kết Ngành (Dự kiến tổ chức 02/02/2018). 

- Phòng KHTC đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, sử dụng kinh phí 

các nội dung theo Kế hoạch 2017. Qua đó, thẩm định, giao chỉ tiêu, kinh phí 

các chương trình mục tiêu y tế - dân số 2018, hướng dẫn các đơn vị xây 

dựng kế hoạch, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. 

- Các đơn vị được giao chuẩn bị tham luận, hoàn tất báo cáo gởi về P.NVY để 

tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo lãnh đạo phê duyệt. 

- Các đơn vị thực hiện nghiêm việc báo cáo Kê khai tài sản theo quy định. 

2. Về công tác chuyên môn: 

- Lĩnh vực Dự phòng:  

o Tình hình bệnh dịch đã giảm, tuy nhiên các đơn vị Vũng Tàu, Tân Thành, 

Xuyên Mộc còn ổ dịch SXH, cần chủ động xử lý triệt để, không để lan rộng. 

o Năm 2017 toàn tỉnh có 21 cas SR (08 cas Falciparum), cảnh giác bỏ sót sốt rét 

trong dịp Lễ - Tết do dân cư di trú, biến động. 

o TTYT dự phòng giám sát các đơn vị, chú trọng tập trung thực hiện TCMR (sau 

khi tạm ngưng tháng 12 do bão), hoàn thành các chỉ tiêu, thực hiện đúng quy 

trình, bảo đảm an toàn trong đợt TCMR tháng 01 và tháng 02/2018. 

- Lĩnh vực ATVSTP: 

o Phối hợp Liên ngành, triển khai tích cực chương trình hành động ATVSTP dịp 

Lễ - Tết ÂL.  

o Chi Cục ATVSTP đầu mối, tổng hợp ý kiến các PYT, TTYT về thực hiện 

nhiệm vụ, khó khăn, kiến nghị, phân cấp nhiệm vụ tại các địa phương… đưa 
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vào báo cáo tham luận trong Hội nghị Tổng kết Ngành 2017. 

- Lĩnh vực điều trị: 

o Căn cứ Kết luận “Định hướng chuyên môn của tuyến tỉnh, huyện năm 2018 và 

các năm tiếp theo của SYT” P.NVY đầu mối tổng hợp các Kế hoạch triển khai 

của các đơn vị; Phối hợp KH-TC lập chương trình hành động cho Ngành. 

o NVY theo dõi báo cáo, kế hoạch, giải pháp của các đơn vị trong việc cải thiện 

tỷ lệ thực hiện các kỹ thuật trên tuyến, ngang tuyến, dưới tuyến; Tổng hợp báo 

cáo và đề xuất việc thực hiện trong năm 2018. 

o P.NVY phối hợp P.KHTC lên kế hoạch triển khai sớm nội dung Liên thông 

KQXN cho toàn Ngành.  

o P.NV Dược báo cáo UBND tỉnh về công tác dược, tập trung đánh giá nội dung 

đấu thầu thuốc 2017, những vấn đề tồn tại, đề xuất phương án đấu thầu thuốc, 

vật tư y tế tiêu hao năm 2018 (có thể báo cáo trong HN tổng kết Ngành 2017). 

3. Một số công tác khác: 

o Văn phòng, các phòng chức năng SYT nhanh chóng triển khai các văn bản của 

cấp trên, nhất là các văn bản pháp quy; đôn đốc, giám sát các bộ phận, đơn 

vị… triển khai thực hiện.  

o Văn phòng báo cáo nội dung đường dây nóng hàng tháng, đánh giá việc thực 

hiện, sự cải thiện của các đơn vị. 

o P.Thanh tra giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo kéo dài, đề xuất 

hướng xữ lý, không để tồn đọng. 

o P.TCCB rà soát các nội dung thuộc Đề án thành lập Cao đẳng Y tế, lấy ý kiến 

các Sở, Ban, Ngành theo quy định; Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch 

tinh gọn, tinh giản biên chế năm 2017 và phương hướng, khả năng thực hiện 

hoàn thành nội dung này trong năm 2018 và những năm tiếp theo; Triển khai 

thực hiện NQ.HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi cho BV Tâm thần. 

o P.QLHN khởi động triển khai Đề án Bác sỹ gia đình, bảo đảm hoàn thành mục 

tiêu 2018. 

o T4G là đầu mối về nội dung và kinh phí truyền thông, quan tâm nội dung, thời 

lượng truyền thông, chủ đề tuyên truyền, định hướng cho người dân về y tế… 

trên các cơ quan báo đài trong tỉnh; Phối hợp chuẩn bị kế hoạch Kỹ niệm 63 

năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2018; Đôn đốc các đơn vị gởi tài liệu, 

nội dung thực hiện “Niên giám Ngành y tế”.  

o Tiếp tục thực hiện những phần việc còn lại trong Kết luận Giao ban Ngành 

tháng 12/2017. 

 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 01/2018, đề nghị các đơn vị và 

các phòng chức năng Sở y tế nghiên cứu, phối hợp triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC  
- Các PGĐ Sở y tế; 

- Các phòng chức năng SYT (T/hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc (T/hiện); 

- Các PYT H-TP (T/hiện); 

- Lưu: VP-VT 
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