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THÔNG BÁO 

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

tại hội nghị giao ban ngành tháng 03/2017 
_______________________________ 

 

 

Ngày 15/03/2017, lúc 8.00 giờ, tại phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao ban 

ngành tháng 03/2017 do Giám đốc Sở Y tế - BS Phạm Minh An chủ trì. 

Cùng tham dự cuộc họp có BS Thái– PGĐ Sở; 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.  

Dự họp thay: BS Tuấn PGĐ bệnh viện Lê Lợi, BS Giang bệnh viện Phổi 

PHC. 

 

Sau khi nghe các báo cáo công tác y tế tháng 02 và 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 công tác chuyên môn: 

- Lĩnh vực Dự phòng:  

o Đề nghị các đơn vị thuộc khối Dự phòng chú ý tình hình dịch cúm gia 

cầm còn diễn biến phức tạp (đã có một số địa phương xảy ra dịch như 

Cao Bằng, Hà Tỉnh, Sóc Trăng, Tây Ninh…), bệnh ho gà đã có 05 trường 

hợp tử vong; thủy đậu, quai bị vẫn lưu hành tại một số tỉnh phía Nam.. 

Cần tăng cường kiểm soát các ổ dịch cũ, phát hiện sớm ca bệnh, gởi mẫu 

bệnh phẩm nghi ngờ về TTYTDP tỉnh để xác định.  

o TTYTDP tỉnh phối hợp lĩnh vực điều trị, TT truyền thông, xem xét, đưa 

ra các giải pháp phù hợp theo tình hình; cấp phát trang phục, hóa chất… 

Sẵn sàng khởi động biện pháp chống dịch chủ động. 

o Tập trung triển khai các bước cần thiết: tập huấn, cài đặt, đưa vào vận 

hành Phần mềm quản lý tiêm chủng online theo quy định Bộ Y tế trước 

Tháng 7/2017. 

o Chuẩn bị các thủ tục cần thiết về pháp lý, tham mưu Sở Y tế cấp phép 

hoạt động cho các phòng khám đa khoa, phòng khám da liễu theo đúng 

quy định. 

- Lĩnh vực Điều trị: 

o Rà soát công suất sử dụng giường bệnh tại các đơn vị, nhất là các TTYT 

tuyến huyện (≤ 50%), tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp chia sẽ quá tải 

cho bệnh viện Bà Rịa. 

o Chuẩn bị đưa kỷ thuật chạy thận nhân tạo về một số đơn vị tuyến huyện 

đạt yêu cầu chuyên môn, góp phần thu hút bệnh nhân về huyện. 

o Phòng NVY rà soát lại việc thực hiện Quy chế hội chẩn (khoa, liên khoa, 

bệnh viện, liên viện) trong toàn ngành; Nghiên cứu việc tập trung các 
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nguồn lực, khởi động áp dụng mô hình “phản ứng nhanh, báo động đỏ”. 

o Phòng NVY tiếp tục kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc áp dụng các phác 

đồ điều trị, tích hợp vào hệ thống phần mềm KCB tại các đơn vị thuộc 

khối điều trị; Các đơn vị đẩy mạnh áp dụng CNTT hiện có, thí điểm triển 

khai bệnh án điện tử, thẻ thông tin bệnh nhân, nâng cao chất lượng KCB; 

truy xuất, kết nối hiệu quả trong thanh quyết toán BHYT, cải tiến các quy 

trình, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho bệnh nhân và khách hàng đến 

bệnh viện. 

o Các đơn vị có chức năng giám định trẻ bị lạm dụng tình dục trẻ em phải 

có trách nhiệm trong giám định, bảo đảm tính khách quan, chính xác. 

o Các đơn vị KCB, nhất là bệnh viện Bà Rịa quan tâm thay đổi phong cách, 

thái độ phục vụ, hạn chế phản ánh của người dân qua đường dây nóng  

của tỉnh. 

o Phòng KH-TC Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp các phòng chức năng thu 

nhận báo cáo hàng tuần từ BV Phổi Phạm Hữu Chí, khẩn trương giúp 

đơn vị sắp xếp nhân sự chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, giấy 

phép hoạt động…, đưa đơn vị đi vào hoạt động thật sự vào tháng 

03/2017. Đầu tháng 04/2017 Sở Y tế tổng kiểm tra, đánh giá. 

o BV Y học cổ truyền tập trung đề xuất giải quyết khó khăn, hàng tuần báo 

cáo tiến độ triển khai hoạt động về phòng KH-TC để tổng hợp. Các 

phòng chức năng nghiên cứu các giải pháp về nhân sự (tăng cường, biệt 

phái nguồn nhân sự sẵn có trong ngành) đáp ứng yêu cầu, đưa đơn vị 

sớm đi vào hoạt động. 

o TTPC HIV/AIDS tham mưu phòng TCCB việc tăng cường nguồn nhân 

sự đưa khoa điều trị nghiện bằng Méthadone vào hoạt động. 

- Lĩnh vực ATVSTP: 

o Chi cục ATVSTP trong chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các phòng Y tế  

đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm sai phạm, tạo sự chuyển biến rõ nét trên địa 

bàn phụ trách. 

o Tăng cường công tác kiểm tra, chủ động phát hiện “rượu độc” lưu hành 

trên địa bàn báo cáo hàng tháng về SYT. 

- Lĩnh vực TTGDSK: 

o Cập nhật thông tin, tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh mới nổi, 

đang nóng của ngành. 

o Tập trung xây dựng kế hoạch truyền thông thống nhất về một đầu mối. 

o Chuẩn bị chu đáo truyền thông ngày phòng chống lao; Hội thi tìm hiểu 

phòng chống thuốc lá… 

2. Về công tác khác:  

o Phòng TCCB tiếp tục rà soát báo cáo thực hiện chủ trương tinh giản biên 

chế của các đơn vị;  

o Khuyến khích các đơn vị xét, giải quyết đào tạo liên thông đại học theo 

nhu cầu thực tế, tự túc kinh phí đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực cho 

tuyến y tế cơ sở. 

o Chuẩn bị kế hoạch khám, quản lý sức khỏe người cao tuổi (≥ 70 tuổi) 

thường trú trên địa bàn. 



o Các đơn vi KCB xem lại đề án KCB miễn phí cho người nghèo, hồ sơ thủ 

tục, cách thức thanh toán theo hướng dẫn. 

o Phòng Hành nghề phối hợp NVY tiếp tục triển khai Nghị định 109 của 

Chính phủ đến các đơn vị và người dân biết, thực hiện. 

o Rà soát, tham mưu, trình HĐND xét duyệt giá các dịch vụ chưa được quy 

định như test phát hiện ma túy tổng hợp (Metamphetamine…) 

o Các cuộc họp, hội nghị nội bộ trong ngành sáng bắt đầu từ 8.00 giờ. 

 

Trên đây là kết luận giao ban ngành tháng 03/2017, đề nghị các đơn vị và 

các phòng chức năng của 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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