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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng        năm 2018 

                        

   Kính gửi:   -    Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế. 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông 

ngày 2/2/2018 tại Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các 

đơn vị trực thuộc và các phòng ban thuộc Sở khẩn trương triển khai các nhiệm 

vụ như sau: 

1. Rà soát, quán triệt các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết 

luận, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Tập trung 

xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động của UBND tỉnh về 

Nghị Quyết 20-NQ/TW: Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các 

phòng ban của Sở căn cứ theo các nhiệm vụ và chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND và 

UBND tỉnh giao cho ngành y tế trong năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020 báo 

cáo kết quả thực hiện. 

2. Thực hiện các chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và 

Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Y tế năm 

29018: Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng ban của Sở 

xây dựng kế hoạch triển khai các công tác Y tế năm 2018. 

3. Tăng cường công tác y tế dự phòng, chống dịch bệnh như sốt xuất 

huyết, tay chân miệng,…phối hợp với các Sở ngành và UBND các huyện, 

thành phố: Phòng Nghiệp vụ Y chủ trì, phối hợp với TTYT dự phòng tỉnh và 

các TTYT huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 

2018, phối hợp với các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố. 

4. Xây dựng đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới 

theo quyết định số 2348/QĐ-TTg, đánh giá hiện trạng mạng lưới Y tế cơ sở: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì xây dựng hoàn thiện đề án phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. 

Administrator
Typewriter
06

Administrator
Typewriter
02



5. Tổ chức đánh giá lại Đề án thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế 

tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, giao đoạn 2015-2020; tham mưu đề xuất những điều 

kiện khả thi làm cơ sở thu hút đội ngũ y, Bác sĩ chất lượng cao trong thời 

gian tới: Phòng Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với các phòng ban của Sở, 

các đơn vị trực thuộc thực hiện đánh giá hiệu quả của đề án, đề xuất điều chỉnh 

cho phù hợp tình hình thực tế. 

6. Đánh giá lại Đề án thí điểm thuê chuyên gia trong nước để nâng cao 

năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2017: Phòng Nghiệp vụ Y tổ chức đánh giá 

hiệu quả của đề án. Xây dựng kế hoạch thực hiện cho giai đoạn tới. 

7. Triển khai Đề án Y tế thông minh và Đề án an toàn thực phẩm 

thông minh, ứng dựng CNTT trong chăm sóc sức khỏe: Phòng Kế hoạch - 

Tài chính hoàn thiện đề án trước, sau đó tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai 

cho từng năm.  

8. Triển khai hệ thống hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa Telemedicine cho 

Côn Đảo và toàn tỉnh: Phòng Kế hoạch - Tài chính hoàn thiện kế hoạch gửi Sở 

Tài chính thẩm định và sớm triển khai hệ thống. 

9. Triển khai và hợp tác với đơn vị tuyến trên để phát triển các 

chuyên khoa sâu: Phòng Nghiệp vụ Y chủ trì, phối hợp với các bệnh viện xây 

dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. 

10. Tập trung công tác xã hội hóa Y tế, lựa chọn nhà đầu tư y tế theo 

danh mục kêu gọi đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực Y tế. Thực hiện chủ 

trương xã hội hóa y tế tuyến cơ sở nhằm khai thác chức năng khám chữa 

bệnh tại Trạm Y tế. Hỗ trợ triển khai dự án của nhà đầu tư Việt-Can: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính hoàn thiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư, hỗ trợ, 

hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn 

tỉnh. 

11. Xây dựng cơ chế tự chủ cho các đơn vị, bệnh viện: Phòng Kế hoạch 

– Tài chính (Bộ phận Kế toán) tham mưu xây dựng các phương án tự chủ tài 

chính cho các dợn vị.  

12. Đánh giá việc thực hiện đề án Bệnh viện “Văn minh – Thân thiện – 

Hiện đại” tại Bệnh viện Bà Rịa: Phòng Nghiệp vụ Y chủ trì, phối hợp với các 

phòng ban của Sở tổ chức đánh giá việc thực hiện Bệnh viện “Văn minh – Thân 

thiên – Hiện đại” tại Bệnh viện Bà Rịa. 



13. Sớm khởi công dự án bệnh viện Tân Thành, tham gia phối hợp với 

Ban quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp từ đầu để xây dựng 

Bệnh viện đa khoa khu vực Vũng Tàu và TTYT huyện Châu Đức, rà soát cơ 

sở vật chất các đơn vị trong ngành để sửa chữa nhỏ nhằm chống xuống cấp: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự 

án Bệnh viện Tân thành, chủ động phối hợp với Ban quản lý các công trình dân 

dụng và công nghiệp trong các công trình xây dựng, rà soát cơ sở vật chất các 

đơn vị trong ngành. 

14. Thực hiện nghiêm công tác tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy: 

Phòng Tổ chức - Cán bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

15. Công tác quy hoạch cán bộ, quan tâm bồi dưỡng chính trị cho các 

đối tượng quy hoạch: Phòng Tổ chức - Cán bộ tham mưu công tác quy hoạch 

cán bộ và có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời, đúng quy định. 

16. Đấu thầu thuốc tập trung, rà soát danh mục với Bảo hiểm Xã hội, 

sớm tổ chức đấu thầu, tránh tình trạng thiếu thuốc: Phòng Nghiệp vụ Dược 

chủ trì, phối hợp với các phòng ban của Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai. 

 Nhiệm vụ trên, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các phòng, các đơn vị trực thuộc 

trong từng lĩnh vực khẩn trương hoàn thành trong Quý I/2018. Văn phòng Sở Y 

tế chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Giám đốc. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- PGĐ Sở Y tế; 

- Lưu VT; P.KHTC; VPS.    
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