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THÔNG BÁO 
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tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 09/2018 
_______________________________ 

 

Ngày 20/09/2018 vào lúc 14:00 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 09/2018 do BS Phạm Minh An – GĐ SYT chủ trì. 

Cùng tham dự có BS Nguyễn văn Thái – 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 báo cáo tóm tắt kết quả 8 tháng hoạt 

động của Ngành, tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nhắc nhở báo cáo hàng 

tháng việc thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao; 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: 

- Vấn đề bảo đảm an ninh trật tự tại các đơn vị: Xây dựng kế hoạch, quy trình xử 

lý các tình huống cụ thể có thể xảy ra, các bước giải quyết (theo nguyên tắc ISO); 

tiếp tục rà soát, kiểm tra việc thực hiện CCHC, nhất là trong Quy trình KCB. 

Thường xuyên nhắc nhở, cải thiện việc ứng xử, giao tiếp của viên chức, người lao 

động trong đơn vị. 

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động sau thời gian mỗi 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. 

- Hoàn thành Phác đồ điều trị và việc tuân thủ phác đồ điều trị, làm căn cứ pháp 

lý, chia sẻ thông tin cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

- Rà soát việc thực hiện nội dung XHH tại đơn vị, chú trọng việc thực hiện theo 

đúng quy định (Đề án, Phê duyệt đề án của cấp có thẩm quyền…). 

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

nhiễm khuẩn tại đơn vị.  

- Các đơn vị xây dựng nhu cầu xét tuyển vị trí còn lại trong năm 2018. 

- Bệnh viện Bà Rịa phối hợp NVY chuẩn bị Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện đề 

án “Xây dựng Bệnh viện Bà Rịa văn minh, thân thiện, hiện đại”, báo cáo về SYT 

để trình UBND tỉnh để xin tổ chức sơ kết. 

- Trường TCYT theo dõi, nắm bắt thông tin nội dung ĐD đào tạo và làm việc tại 

Nhật Bản; tham mưu cho SYT. 

2. Phòng KH-TC: 

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị 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); các đơn vị báo cáo 

về SYT để được hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc, tồn tại.  

- Theo dõi tiến độ thực hiện 13 nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBNB giao; phối hợp 

TCCB làm rõ, xác định chỉ tiêu giường bệnh/ vạn dân (con số 18,4 và 18,3). 
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- Cùng các phòng chức năng SYT, thường xuyên cập nhật VBQPPL, nghiên cứu 

kỹ, triển khai kịp thời cho các đơn vị biết và thực hiện đúng. 

3. Phòng TCCB: 

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

-   Tiếp tục tham mưu thực hiện việc phập phòng, tinh gon bộ máy tổ chức. Theo 

dõi, nhắc nhở các đơn vị đào tạo đủ chuẩn theo quy hoạch, nhu cầu chuyên môn, 

định hướng của đơn vị.  

-    Hướng dẫn các đơn vị xây dựng nhu cầu xét tuyển vị trí còn lại năm 2018. 

4. Phòng NVY: 

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị có liên quan, hoàn thành phác đồ điều trị. 

- Rà soát nội dung hoạt động Quỹ KCB người nghèo. 

- Theo dõi nội dung KSK học sinh - Y tế trường học, nghiên cứu nội dung chăm 

sóc sức khỏe, sơ cấp cứu học sinh trong trường học. 

- Tiếp tục triển khai, hoàn thành nội dung quản lý bệnh mãn tính tại TYT (tham 

mưu về điều kiện nhân sự, TTB…). 

- Phối hợp Hội nạn nhân chất độc da cam, nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế 

hoạch giải độc da cam. 

- Chuẩn bị nội dung làm việc giữa Ngành YT và BHYT, duy trì giao ban hàng 

Quý, để giải quyết khó khăn, tồn tại. 

5. Phòng NVD: 

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc mua thuốc còn thiếu sau đấu thầu, bằng 

các hình thức cụ thể, đúng theo quy định. 

6. Thanh tra: 

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra công tác 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. 

7. Chi cục ATVSTP: 

- Báo cáo việc triển khai hoạt động liên quan đến đầu tư XN cho lĩnh vực 

ATVSTP trong thời gian qua; tập trung về cơ chế hoạt động, giá cả… 

- Làm rõ việc phân tuyến, trách nhiệm cụ thể các đơn vị, địa phương. Quan tâm 

an toàn thực phẩm các cơ sở có yếu tố nguy cơ cao (Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, căn tin bệnh viện, trường học…). 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 09/2018; đề nghị các đơn vị, các 

phòng chức năng Sở Y tế 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. 
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