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THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 03/2018 
_______________________________ 

 

 

Ngày 15/03/2018 vào lúc 14:00 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 03/2018 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. 

Sau khi nghe các phòng SYT báo cáo việc thực hiện những nội dung chủ 

yếu theo Kết luận Giao ban Ngành tháng 01/2018; Tóm tắt việc thực hiện nhiệm 

vụ Kế hoạch Quí I năm 2018, Phương hướng trọng tâm Quí II năm 2018. 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: 

- Bám sát Kế hoạch, phương hướng 2018 của Ngành, KH-TC Sở Y tế xây 

dựng Kế hoạch chi tiết, các đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể và triển khai 

thực hiện. 

- Nghiên cứu Nghị định 111 về việc Công bố cơ sở thực hành đủ tiêu chuẩn 

ký hợp đồng đào tạo.  

- Các đơn vị chưa báo cáo Kê khai tài sản BGĐ của đơn vị, khẩn trương báo 

cáo về phòng TCCB Sở Y tế theo quy định. 

- Bệnh viện Mắt, TTPC HIV/AIDS khẩn trương hoàn thành bộ tài liệu Đăng 

ký cấp mã đào tạo theo TT 22. Các đơn vị tuyến huyện tiếp tục triển khai 

thực hiện TT 22. 

- TCCB tiếp tục bám sát, phối hợp, theo dõi tiến độ triển khai Đề án nâng cấp 

TCYT thành Trường CĐYT. 

- Xem lại quy hoạch đào tạo của Ngành, đơn vị, tham mưu cho SYT trong 

việc đào tạo theo định hướng phát triển chuyên khoa phù hợp và củng cố 

chuyên môn tuyến y tế cơ sở. 

- KH-TC phối hợp hướng dẫn các đơn vị sử dụng đúng quy định các nguồn 

lực (tài chánh, con người, TTB…), ngay cả các đơn vị triển khai, thực hiện 

tự chủ tài chính. 

- Văn phòng làm đầu mối xây dựng Kế hoạch chi tiết, thực hiện CCHC trong 

toàn Ngành (theo nguyên tắc các thủ tục chuyên môn, cải cách, tạo thuận lợi 

tối đa cho người dân, doanh nghiệp), tham mưu chấn chỉnh các sai sót trong 

thể thức văn bản; theo dõi, nhắc nhở về thời hạn trả lời văn bản…của các 

đơn vị trong Ngành. 

- Các đơn vị TTYT tuyến huyện rà soát nhân sự, cơ sở vật chất… chuẩn bị 

triển khai mô hình BS gia đình tại TYT trong kế hoạch 2018 – 2019. 

Administrator
Typewriter
19

Administrator
Typewriter
03



- Cập nhật thông tin, triển khai, thực hiện TT 02, TT 51, TT 52 (bán lẽ thuốc, 

chống shock phản vệ, ghi đơn thuốc). 

 

2. Về nhiệm vụ chuyên môn: 

o Tình hình bệnh dịch đã giảm, không có dịch nguy hiểm, tuy nhiên đã xảy ra 

trường hợp tử vong do nhiễm Liên cầu lợn. Phòng NVY chấn chỉnh công tác 

tuyên truyền, dự phòng, phát hiện sớm và điều trị tại các tuyến, rút kinh 

nghiệm, tham mưu SYT có biện pháp khắc phục. 

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

KQXN cho toàn Ngành.  

o P.NVDược rút kinh nghiệm trong đấu thầu thuốc, việc bảo đảm đủ thuốc cho 

bệnh nhân năm 2017-2018;  Đã trình UBND tỉnh giao cho bệnh viện Lê Lợi 

thực hiện đấu thầu thuốc tập trung, các đơn vị và SYT tiếp tục hỗ trợ trong thời 

gian đầu.  

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. 

 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 03/2018, 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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