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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 08/2018 
_______________________________ 

 

Ngày 15/08/2018 vào lúc 08:00 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 08/2018 do BS Phạm Minh An – GĐ SYT chủ trì. 

Cùng tham dự có BS Võ văn Hùng – PGĐ SYT, các Trưởng phòng chức 

năng Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị 

xã, thành phố. Sau khi nghe phòng KHTC và các phòng chức năng SYT, các đơn 

vị trực thuộc báo cáo tình hình nổi bật trong tháng qua, Lãnh đạo Sở Y tế có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị: 

- Đánh giá sau thời gian 01 tháng, 03 tháng việc triển khai thực hiện Thông tư 

15/2018/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT. Gửi về 

P.KHTC Sở Y tế tổng hợp. 

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục giao tài sản cho các đơn vị còn lại (hiện tại chỉ 

có 07 đơn vị được giao tài sản); trên cơ sở đó đơn vị thực hiện tự chủ tài chính, các 

loại hình dịch vụ; XHH tại đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật; báo 

cáo SYT để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc. 

- Tăng cường giám sát việc xử lý chất thải y tế; quan tâm công tác kiểm soát 

nhiễm khuẩn tại đơn vị. 

- Các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện tiếp nhận và trả 

lời phản ánh của người dân qua Đường dây nóng BYT, UBND tỉnh (từ 1/1/2018 

đến 31/8/2018); Báo cáo về SYT trước ngày 10/9/2018. 

- Tăng cường giám sát việc sử dụng thuốc đúng chỉ định; việc hướng dẫn, giải 

thích, giao tiếp, ứng xử đối với người bệnh. 

2. Phòng KH-TC: 

- Tiếp tục rà soát các nội dung trong Chương trình hành động, nhằm chuẩn bị 

xây dựng kế hoạch thực hiện NQ Trung ương 20, 21 trong thời gian tới. 

- Đánh giá lại các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, rút kinh nghiệm, tham 

mưu BGĐ và chuẩn bị cho việc lập Kế hoạch năm 2019. 

- Đầu mối, phối hợp các phòng chức năng SYT hoàn thành Đề án nâng cao chất 

lượng hoạt động tuyến y tế cơ sở, góp phần thay đổi bộ mặt, hoạt động TYT trong 

tỉnh; chú ý việc phân tuyến kỹ thuật, nguồn cung ứng đảm bảo nguồn thuốc, tạo 

điều kiện thu hút người dân. 

- Phối hợp NVY và các phòng chức năng SYT rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch 

các đề án đang triển khai; tập trung đề án “Xây dựng Bệnh viện Bà Rịa văn minh, 

thân thiện, hiện đại”. 
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3. Phòng TCCB: 

- Chủ động phối hợp NVY, Bệnh viện Bà Rịa rà soát các nội dung, tiêu chuẩn, 

nghiên cứu điều chuyển CB đúng khả năng, CCHN… đúng quy định, có trách 

nhiệm. Giúp nâng BVBR lên Hạng 1 trong năm 2018. 

- Phối hợp TTYTDP chuẩn bị nội dung tham quan, học tập triển khai mô hình 

CDC của các tỉnh. 

-    Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc NQ 39/NQ-TW và NĐ 108/NĐ-CP. 

-   Triển khai công tác Xét tuyển 2018 cho các đơn vị; rút kinh nghiệm và hướng 

dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định. 

4. Phòng NVY: 

- Đôn đốc các đơn vị có liên quan, hoàn thành phác đồ điều trị cho toàn tỉnh. 

- Phối hợp Trường TCYT nghiên cứu, tham mưu việc cử điều dưỡng tham gia 

chương trình hợp tác lao động với Nhật bản. 

- Theo dõi tiến độ và hướng dẫn để hoàn thành phác đồ điều trị cho toàn ngành 

trong tháng 8/2018 (BV Bà Rịa, BV YHCT, BV Mắt là các đầu mối). 

- Theo dõi nội dung KSK học sinh - Y tế trường học, chuẩn bị triển khai thực 

hiện ngay sau khi được phê chuẩn. 

- Tổng hợp báo cáo, đánh giá thực trạng lĩnh vực Đông y nhất là hoạt động của 

hình thức Lương y. 

5. Thanh tra: 

- Tăng cường công tác kiểm tra HNYDTN, nội dung xử lý chất thải y tế công 

lập, tư nhân; chủ động phát hiện và xử lý vi phạm trên địa bàn. lưu ý các loại hình 

phát sinh chất thải y tế, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn… 

- Phòng Y tế theo phân cấp, tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra trong 

công tác quản lý HNYDTN, ATVSTP trên địa bàn. 

6. Chi cục ATVSTP: 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo thống nhất làm việc với UBND tỉnh. 

- Tập trung kiểm tra ATVSTP dịp Trung thu. 

- Quan tâm an toàn thực phẩm các căn tin bệnh viện, trường học… 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 08/2018; đề nghị các đơn vị, 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-TX-TP (T/hiện); 

- Lưu: VP-VT. 

 


		2018-08-20T04:15:16+0000
	anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn
	Bkav Signature


		2018-08-21T03:06:40+0000
	nhanpt@soyte.baria-vungtau.gov.vn
	Bkav Signature




