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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 6/2019 

 

Ngày 17/6/2019 vào lúc 8:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao ban 

Ngành tháng 6/2019 do BS Phạm Minh An – GĐ SYT chủ trì. 

Cùng tham dự có BS Nguyễn Văn Thái PGĐ SYT, các Trưởng, Phó 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 Văn phòng SYT báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nội dung Kết 

luận Giao ban Ngành tháng 5/2019 và báo cáo kết quả công tác tháng 6/2019; các phòng 

chức năng SYT, các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình trong tháng. Lãnh đạo Sở Y tế có 

ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Lĩnh vực dự phòng: 

- Tình hình bệnh SXH tăng, diễn biến phức tạp (nhất là trên địa bàn TP.Vũng Tàu), 

trong khi người dân chưa quan tâm vào cuộc. Đề nghị các TTYT, Phòng Y tế tham mưu 

cho UBND huyện, thị, thành phố quyết liệt chỉ đạo cộng đồng, địa phương tích cực tham 

gia, đồng thời, nghiên cứu có biện pháp chế tài theo quy định. 

- Các Chương trình mục tiêu y tế - dân số đã có kinh phí, đề nghị khẩn trương thực 

hiện, theo dõi tiến độ, giải ngân theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Các TTYT thực hiện nghiêm việc triển khai tiêm chủng dịch vụ, phục vụ nhu cầu 

người dân trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng thiếu vaccin (như vaccin dại) trong 

thời gian qua. 

- Chi cục ATVSTP tham mưu việc phân cấp thực hiện quản lý, cấp giấy theo Nghị 

định 155/2018/NĐ-CP. 

2. Các đơn vị trực thuộc: 

- Tạo điều kiện thuân lợi bằng nhiều hình thức hỗ trợ kinh phí trong điều kiện tài chính 

của đơn vị, giúp viên chức tham gia đào tạo liên thông BS đa khoa, tạo nguồn cho đơn vị 

và cho Ngành.  

- Việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời đường dây nóng cần tìm hiểu rõ nội 

dung yêu cầu và trả lời đúng thời gian quy định. 

- Nghiên cứu Thông báo 174/TB-SYT V/v triển khai thực hiện các giải pháp trong 

công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân 6 tháng cuối năm 2019, trên cơ sở các nội 

dung có liên quan, phối hợp với các phòng chức năng SYT triển khai thực hiện. 

3. Phòng KH-TC: 

- Nghiên cứu, tham mưu nội dung XHH các cơ sở y tế (các cơ sở cho thuê toàn bộ) và 

đăng ký chỉ tiêu thực hiện.  

- Phối hợp TCCB rà soát, tham mưu công tác chuyển đổi vị trí trong lĩnh vực kế toán 

các đơn vị trực thuộc.  

- Tham mưu việc thống nhất chi phí xử lý, chi phí vận chuyển rác y tế cho các đơn vị 

trong Ngành. 
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4. Phòng TCCB: 

- Giao chỉ tiêu cho các đơn vị đăng ký đào tạo: đào tạo chuyên khoa Tâm thần, BS gia 

đình…  

- Tham mưu việc bổ sung nhiệm vụ lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm đối với TTKN 

DP-MP. 

- Nghiên cứu, đề xuất việc đưa BS hỗ trợ có thời hạn cho TTYT Côn Đảo, giúp đơn vị 

có điều kiện cử BS tham gia đào tạo thêm chuyên khoa, đủ phục vụ lâu dài. 

- Tham mưu việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức thuộc Ban 

BVSKCB sau khi chuyển giao về ngành Y tế quản lý. 

5. Phòng NVY: 

- Rà soát các quy trình KCB, nghiên cứu nội dung cần tiếp tục rút ngắn thời gian và 

những nội dung phải tuân thủ. 

- Phối hợp các phòng SYT đánh giá sau 6 tháng hoạt động của BVSKCB tỉnh sau khi 

sát nhập, tham mưu giải quyết các khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ (KCB, 

Thuốc, KSK, Tài sản, Quản lý hồ sơ SK cán bộ cấp cao…). 

- Nghiên cứu đề xuất của TTYT Côn Đảo, về việc hỗ trợ BS CK Tâm thần theo nhu 

cầu của địa phương. 

6. Phòng NV Dược: 

- Rà soát việc các đơn vị triển khai thực hiện văn bản của SYT: 1574/SYT-NVD, 

173/TB-SYT, 1532, 1533/ SYT-NVD. 

- Theo dõi và đôn đốc BV Lê Lợi tiếp tục thực hiện đúng trách nhiệm trong việc đấu 

thầu tập trung những thuốc còn thiếu. Hướng dẫn việc đấu thầu vaccin dịch vụ của 

TTYTDP và các TTYT huyện, thị, thành phố. 

7. Thanh tra: 

- Là đầu mối xem xét Kết luận của thanh tra, kiểm toán…phối hợp các phòng liên 

quan, giải quyết dứt điểm các kết luận trong thời gian qua. 

- Phối hợp với phòng TCCB tham mưu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo kéo dài 

trong nội bộ đơn vị trên cơ sở nghiên cứu nội dung của Luật Viên chức, Luật Lao động… 

- Xem xét việc xử lý vi phạm trên số lượng cơ sở được kiểm tra có lập biên bản vi 

phạm qua các đợt kiểm tra, thanh tra của các đơn vị trong Ngành. 

 Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 6/2019; đề nghị các đơn vị, các phòng 

chức năng Sở Y tế phối hợp triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC  
- Ban GĐ 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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