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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị Giao ban Ngành tháng 05/2017 
_______________________________ 

 

 

Ngày 17/05/2017, lúc 8.00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao ban 

ngành tháng 05/2017 do Giám đốc Sở Y tế - BS Phạm Minh An chủ trì. 

Cùng tham dự cuộc họp có 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 Phước Phó PNVY, BS Hằng Phó Chi cục trưởng DS-

KHHGĐ, BS Thanh PGĐ BV Mắt, BS Thanh PGĐ TTYT Châu Đức, BS Thọ 

PGĐ TTYT QDY Côn Đảo. 

Vắng họp: Trung Tâm CSSKSS     

Sau khi nghe các báo cáo công tác y tế tháng 04, đánh giá việc triển khai, 

thực hiện kết luận Giao ban Ngành tháng 4/2017 và ý kiến thảo luận, đóng góp của 

các thành viên dự họp, Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Về nhiệm vụ chung: 

o Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, giám sát, kiểm tra, đánh giá tiến độ theo kế hoạch; Rà soát 

các đầu việc trong lĩnh vực phụ trách, có kế hoạch hành động, nội dung 

cụ thể, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ  theo phân kỳ. 

o Phòng TCCB đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tinh giản 

biên chế theo tiến độ,  các đơn vị bám sát danh sách đã đăng ký, bảo đảm 

số lượng, yêu cầu đúng tiêu chí quy định, tiến hành lập hồ sơ cho các đối 

tượng tinh giản trong năm 2017. 

o Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch, 

thực hiện đúng, đủ quyền lợi của người lao động nhất là các chế độ, 

chính sách phụ cấp đặc thù ngành nghề, phụ cấp độc hại bằng hiện vật, 

phụ cấp trực, thường trực…, Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm rà soát 

quy chế chi tiêu nội bộ, thể hiện đúng quy định pháp luật, không để xảy 

ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến 

hoạt động của đơn vị. 

o Quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chánh; giải quyết đường dây 

nóng, đơn thư đúng thời hạn, không để tồn đọng, đánh giá đúng thực 

trạng, tình hình sự việc, trả lời cần có tính cầu thị, có biện pháp khắc 

phục, hướng giải quyết cụ thể, không để tái diễn.  

o Giám đốc các đơn vị tăng cường quản lý công tác dược, quản lý tài 

chính, tài sản, phạm vi chuyên môn của đơn vị, CCHN của cá nhân trong 

đơn vị, công tác quản lý chất thải, vệ sinh-môi trường… 
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2. Về công tác chuyên môn: 

- Lĩnh vực Dự phòng:  

o Chủ động giám sát, dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, phát hiện 

sớm, xử lý nhanh các bệnh dịch mùa hè. Kiểm soát các ổ dịch SXH, 

TCM, phát hiện ca bệnh, xử lý ổ dịch đúng quy trình,gởi mẫu bệnh phẩm 

nghi ngờ về TTYTDP tỉnh để xác định.  

o Tiếp tục tập huấn, triển khai việc nhập dữ liệu cho các đơn vị, giải quyết 

các khó khăn, chuẩn bị đưa vào vận hành hiệu quả Phần mềm quản lý 

tiêm chủng đúng tiến độ, theo quy định của Bộ Y tế trước tháng 7/2017. 

o Nghiên cứu, tham mưu Sở Y tế, việc có đủ nhân sự các chuyên khoa 

(theo định hướng PKĐK khi thành lập CDC sau này) trong việc cấp phép 

hoạt động cho phòng Khám đa khoa thuộc TTYTDP.  

o Tiếp tục theo dõi, tham mưu Sở Y tế, chuẩn bị thống nhất Quy chế Kiểm 

dịch quốc tế liên tỉnh, thành phố trong khu vực Đông-Nam bộ. 

o Tích cực chuẩn bị,  triển khai, thực hiện thành công “Ngày vi chất dinh 

dưỡng- Vitamin A” ngày 01-02/ 2017. 

o Đánh giá lại, tăng cường khả năng chuyên môn, hiệu quả các TTB, test 

xét nghiệm nhanh trong hoạt động kiểm tra, giám sát của khối DP, 

ATVSTP…nhất là trong Đoàn kiểm tra liên ngành. 

- Lĩnh vực Điều trị: 

o Phòng NVY tham mưu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ trong các lĩnh vực 

chuyên môn: Cấp cứu- hồi sức, Kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải, 

Quản lý chất lượng bệnh viện… 

o Các đơn vị báo cáo thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai 

ứng dụng CNTT, liên thông dữ liệu, thanh quyết toán BHYT, các tồn tại 

cụ thể cần tháo gỡ, đề xuất các giải pháp, chuẩn bị cho Hội nghị Giao ban 

quý giữa Ngành Y tế và BHXH trong Quý 2/2017. 

o Tiếp tục kiểm tra, đánh giá công suất sử dụng giường bệnh, báo cáo thực 

trạng nguồn lực tại các đơn vị, đề xuất giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, 

nâng công suất giường bệnh.  

o Báo cáo tham mưu Sở Y tế thí điểm đưa kỷ thuật chạy thận nhân tạo về 

một số đơn vị tuyến huyện, thành phố đạt yêu cầu chuyên môn. 

o Đôn đốc, hỗ trợ giải quyết các tồn tại, nhanh chóng đưa BV Phổi PHC, 

BV Y học cổ truyền vào hoạt động.  

o Phòng TCCB và các phòng chức năng phối hợp TTPC HIV/AIDS tiến 

hành các thủ tục cần thiết sớm đưa Khoa điều trị nghiện bằng Méthadone 

vào hoạt động. 

3. Về công tác khác:  
o Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Thông tư 22, tăng số 

lượng đơn vị tuyến tỉnh, tuyến huyện để được cấp mã ngành đào tạo, đáp 

ứng nhu cầu đào tạo bức thiết trong ngành. 

o Trường TCYT khảo sát, đánh giá, tham mưu Sở Y tế về nhu cầu đào tạo 

liên thông hệ cử nhân, qua việc liên kết với các trường đại học đào tạo tại 

tỉnh, bảo đảm nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp theo định hướng 

của ngành. 
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o Phòng KH-TC bám sát Sở Tài chính, nhắc nhở các đơn vị bổ sung hồ sơ, 

hoàn thành nhanh việc giao tài sản; chuẩn bị trước các nội dung triển 

khai thực hiện XHH. 

 

Trên đây là kết luận Giao ban ngành tháng 05/2017, 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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