
    ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             SỞ Y TẾ           

  Số:            /TB-SYT    Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày          tháng   7    năm 2019 
 

THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 7/2019 

 

Ngày 15/7/2019 vào lúc 8:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 7/2019 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. Văn phòng SYT báo cáo nội dung Kết luận Giao 

ban Ngành tháng 6/2019, các phòng chức năng SYT báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo Kết luận giao ban tháng 6/2019, các đơn vị trực thuộc 

báo cáo tình hình KCB, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn trong tháng.  

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo như sau:  

1.  Lĩnh vực dự phòng: 

- Bệnh SXH diễn biến phức tạp, tăng ở mức cao, đã có 3 cas tử vong người 

lớn do SXH (Vũng Tàu, Châu Đức, Phú Mỹ). Thực hiện chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Sở Y tế đề nghị TTYT DP các TTYT, Phòng Y tế tham mưu cho UBND 

huyện, thị, thành phố với vai trò trách nhiệm đã được phân cấp, quyết liệt chỉ 

đạo cộng đồng, địa phương tích cực tham gia; đồng thời, nghiên cứu Nghị định 

176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, để tham mưu cho chính quyền địa 

phương. 

- Về kinh phí phòng chống dịch SXH phát sinh của các địa phương, đề xuất 

gửi về TTYT DP tỉnh để tổng hợp, tham mưu SYT trình UBND tỉnh xem xét, 

giải quyết. 

- TTYT DP tìm hiểu về nguồn cung cấp vaccin dại có sẵn trên thị trường, bảo 

đảm chất lượng, được phép lưu hành, giúp các đơn vị tiến hành thủ tục mua sắm 

theo quy định. 

- Các TTYT huyện, thị, thành phố không thay đổi nhân sự phụ trách các 

chương trình y tế tại TYT, gây mất ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ 

thống y tế dự phòng. 

- Chi cục ATVSTP phối hợp TTYT DP rà soát và báo cáo đánh giá hiệu quả 

việc triển khai các TTB thuộc chương trình ATTP đã được đầu tư và đưa vào 

hoạt động; Báo cáo hoạt động các điểm cố định ở các Chợ đã triển khai mô hình 

điểm. 
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2.  Lĩnh vực điều trị: 

- Căn cứ Kế hoạch nâng cao chất lượng KCB của SYT và kế hoạch của đơn 

vị; đề nghị đơn vị rà soát, đánh giá việc thực hiện; Chú ý các giải pháp cụ thể 

như: tiếp tục rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tăng cường BS, tăng bàn 

khám cho khu ngoại trú, không để tình trạng xuất toán BHYT do quá 65 BN cho 

mỗi bàn khám; chú trọng giao tiếp ứng xử, tăng cường giải thích, đồng cảm với 

người bệnh… 

- Các đơn vị KCB nghiêm túc thực hiện việc cập nhật thông tin báo cáo quy 

định theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế, Hướng 

dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Nghiêm túc thực hiện các Quy chế chuyên môn như: quy chế cấp cứu, quy 

chế trực, hội chẩn…thực hiện đúng phác đồ điều trị. 

- Các TTYT huyện, thị, thành phố phối hợp với Dự án Việt-Can khảo sát, đề 

xuất TYT tham gia mô hình phòng khám BS gia đình với phương thức hợp tác 

công tư. 

- Bệnh viện Lê Lợi: chuẩn bị nội dung về hoạt động của đơn vị; tiếp Đoàn 

UBND tỉnh, Thành ủy Vũng Tàu đến làm việc; trước mắt đề nghị đơn vị thực 

hiện nội dung Kết luận của Giám đốc SYT qua buổi làm việc với BV Lê Lợi vào 

ngày 01/7/2019; cụ thể:  

 Phát huy vai trò của Giám đốc, Cấp ủy, Công đoàn: chia sẻ công việc, 

gương mẫu, động viên, thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch… 

 Sắp xếp nhân sự ổn định, ưu tiên tăng cường BS trực tiếp cho công tác 

KCB, giảm BS cho khâu gián tiếp, hành chánh; giải quyết những vấn đề tồn tại, 

tăng cường đoàn kết nội bộ, viên chức chấp hành nhiệm vụ được phân công của 

lãnh đạo… 

 Áp dụng CNTT trong công tác CCHC trong KCB ngoại trú, đăng ký 

khám bệnh từ xa, sử dụng thẻ từ…nghiên cứu áp dụng mô hình sắp xếp Khoa 

Khám bệnh của BV Bà Rịa.  

 Về mặt chủ trương XHH, BV Đa khoa Vũng Tàu sẽ thực hiện mô hình 

“Đầu tư công - Vận hành tư”; vì vậy, BV Lê Lợi nghiên cứu, đề xuất việc nâng 

cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất hiện hữu; tham mưu về mua sắm TTB y tế 

trên cơ sở định mức thiết bị chuyên dùng đã được phê duyệt. 

 Rà soát, đánh giá lại sau thời gian triển khai, thực hiện đơn vị tự chủ tài 

chính để có hướng giải quyết cụ thể. Nghiên cứu biện pháp cải thiện thu nhập 

cho nhân viên trong đơn vị. 

- Bệnh viện Bà Rịa: 

 Tập trung triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Đề án Bệnh viện Bà Rịa “Văn 

minh - thân thiện - hiện đại”. 

 Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo kết luận của Chủ tịch 



UBND tỉnh và của SYT (Thông báo số 377/TB-UBND ngày 9/7/2019 của 

UBND tỉnh và Văn bản số 1952/SYT-VP ngày 12/7/2019 của SYT). 

3.  Phòng KH-TC: 

- Giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, Nghị 

quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; việc lập kế hoạch thực hiện một số 

nội dung cụ thể như sau: 

 Lập kế hoạch, triển khai thực hiện Thực hiện Công văn số 5303-CV/TU 

ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy về việc xây dựng khâu đột phá năm 2019, Sở Y tế 

đã đề xuất (Đẩy mạnh và mở rộng quản lý các bệnh không lây nhiễm tại trạm y 

tế xã; Thực hiện giai đoạn 2 của Đề án Bệnh viện Bà Rịa văn minh thân thiện 

hiện đại). 

 Thông báo số 174/TB-SYT ngày 17/6/2019 V/v triển khai thực hiện các 

giải pháp trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trong 6 tháng cuối 

năm 2019 (Thông báo 1735-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy ngày 25/4/2019; 

Thông báo số 70/TB-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 23/5/2019; 

Thông báo số 1934-TB/TU ngày 07/6/2019 của Thường trực Tỉnh ủy). 

 Văn bản số 1718/SYT-VP ngày 21/6/2019 V/v triển khai thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 (thực hiện Văn bản số 5868-CV/TU 

ngày 17/6/2019 của Thường trực Tỉnh ủy). 

- Tiếp tục phối hợp TCCB rà soát, tham mưu công tác chuyển đổi vị trí trong 

lĩnh vực kế toán các đơn vị trực thuộc.  

- Tổng hợp báo cáo các đơn vị và sớm hoàn thành việc thống nhất chi phí xử 

lý, chi phí vận chuyển rác y tế cho các đơn vị trong Ngành. 

- Khảo sát, đánh giá thực tế việc thực hiện tự chủ tài chính của BV Lê Lợi. 

4.  Phòng NV (Y - Dược): 

- Tham mưu về nội dung dự phòng và điều trị SXH trong tình hình bệnh dịch 

tăng cao và có 3 cas tử vong người lớn. 

- Phối hợp KHTC lập kế hoạch triển khai, thực hiện nội dung đăng ký về khâu 

đột phá trong năm 2019. 

- Báo cáo đánh giá việc triển khai Quản lý bệnh không lây, Quản lý sức khỏe 

người cao tuổi… 

- Theo dõi, hỗ trợ tích cực cho BV Lê Lợi trong việc tiếp tục thực hiện các 

nhiệm vụ tiếp theo trong nội dung “Đấu thầu thuốc tập trung”. 

- Theo dõi và hướng dẫn các đơn vị mua sắm vaccin dịch vụ; quan tâm việc 

mua vaccin phòng bệnh dại. 

5.  Thanh tra: 

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

liên quan, tham mưu việc giải trình, thực hiện các nội dung theo kết luận của cấp 

trên. 



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

kéo dài trong nội bộ đơn vị (TTYT DP, BV LL). 

6.  Văn phòng - TCCB: 

- Giám sát việc chấp hành của các phòng, các đơn vị trực thuộc về thời hạn 

giải quyết, trả lời văn bản và theo dõi tiến độ công việc. 

- Theo dõi, điều phối trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra 

giám sát của các phòng chức năng, nhằm thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm, giảm 

phiền hà, khó khăn cho đơn vị được kiểm tra. 

- Phối hợp Thanh tra SYT tham mưu, hoàn tất việc xử lý theo Kết luận của 

Thanh tra tỉnh. 

- Tiếp tục nghiên cứu việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực kiểm 

nghiệm thực phẩm cho TTKN DP-MP. 

- Phối hợp, nghiên cứu giải quyết nội dung sự việc kéo dài của cá nhân ông 

Nguyễn Văn Tám, nhân viên thuộc TTYT DP tỉnh. 

 Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 7/2019; 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 CM SYT (t/hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc (t/hiện); 

- Các PYT H-TX-TP (t/hiện); 

- Lưu: VP-VT. 
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