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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 9/2019 

 

Ngày 16/9/2019 vào lúc 8:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 9/2019 do BS Phạm Minh An – GĐ SYT chủ trì. 

Cùng tham dự có 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 8/2019, các phòng 

chức năng SYT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kết luận 

giao ban tháng 8/2019, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới, 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 tuy có dấu hiệu giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, đã có 5 cas 

tử vong do SXH. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của BYT và Chỉ thị UBND tỉnh về 

việc tăng cường phòng, chống  dịch bệnh Sốt xuất huyết. Nghiên cứu mô hình 

điểm xử lý dịch bệnh hiệu quả để nhân rộng. 

- Quan tâm đến các dịch bệnh khác theo mùa, không chủ quan; xử lý và báo 

cáo kịp thời, đúng quy định. 

- Chi cục DS tham mưu nội dung tiêu chuẩn sinh con thứ 3 (tránh hiểu lầm), 

các hình thức xử lý vi phạm hiện hành đối với CC, VC. 

2. Nhiệm vụ chung: 

- Hoàn thành việc hợp đồng và xử lý rác tập trung với đơn vị Quý Tiến, không 

để tình trạng ứ đọng rác chưa xử lý tại đơn vị. 

- Tiếp tục triển khai hướng dẫn điều trị SXH mới của BYT. Rà soát lại phác 

đồ điều trị SXH để điều chỉnh cho đơn vị. 

- Phòng Y tế tham mưu cho địa phương tích cực chỉ đạo trong việc xử lý SXH 

trên địa bàn quản lý. 

3. Phòng KH-TC: 

- Hoàn thành dự toán nhu cầu ngân sách Ngành năm 2020. 

- Đầu mối kiểm soát, lượng giá các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của Ngành 

theo Nghị quyết của Đảng ủy Ngành và của Tỉnh khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-
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2020. Đánh giá tiến độ theo tháng, quý; phương hướng, các giải pháp hoàn 

thành chỉ tiêu (tập trung chỉ tiêu giường bệnh, xử lý rác y tế…). 

- Bám sát tiến độ giải ngân Dự án đầu tư Telemedicin Côn Đảo, báo cáo, tham 

mưu giải quyết những tồn tại, chậm tiến độ. 

- Chủ động, đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan sớm 

hoàn thành việc thống nhất chi phí xử lý, chi phí vận chuyển rác y tế cho các 

đơn vị trong Ngành. Theo dõi, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng 

nội dung xử lý rác tập trung.  

- Tham mưu SYT văn bản chỉ đạo, hướng dẫn TTYT Côn Đảo báo cáo đánh 

giá hiện trạng, định hướng nhu cầu phát triển y tế trên địa bàn (trên cơ sở dân số, 

khách du lịch…) thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Hỗ trợ Bệnh viện Lê Lợi triển khai thực hiện Kết luận của SYT và UBND 

Tỉnh qua các cuộc làm việc tại BVLL.  

4. Phòng NV: 

- Đánh giá tình hình dịch SXH, rà soát phác đồ điều trị, tham mưu giải quyết 

nhu cầu sử dụng cao phân tử trong điều trị SXH nặng. 

- Đầu mối xây dựng Kế hoạch bảo đảm công tác BVSK, chăm sóc y tế phục 

vụ ĐH Đảng các cấp: tuyên truyền, khám, quản lý sức khỏe CB, ATTP, sơ cấp 

cứu, chăm sóc y tế trước, trong ĐH… 

- Tham mưu Lãnh đạo SYT về nội dung liên quan đấu thầu tập trung thuốc – 

vật tư tiêu hao cho toàn Ngành. Hoàn thành Quy trình đấu thầu tập trung trong 

tháng 10/2019, gửi các đơn vị, cơ quan BHXH triển khai, thực hiện. 

- Rà soát, chuẩn bị cuộc họp đánh giá KH triển khai nội dung Khám quản lý 

sức khỏe người cao tuổi, Khám quản lý bệnh không lây tại y tế cơ sở; điều 

chỉnh, giải quyết những vấn đề tồn tại, chưa phù hợp.  

- Xây dựng KH triển khai thực hiện “Chỉ thị 10/CT-BYT ngày 9/9/2019 của 

Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi, quỹ BHYT”.  

- Phối hợp phòng KH-TC chuẩn bị cuộc họp nội bộ Ngành nội dung: các vấn 

đề tồn tại trong khâu đấu thầu, thanh quyết toán… liên quan  BHYT. 

- Chuẩn bị nghiệm thu đề tài NCKH năm 2019, đề xuất đặt hàng, giao chỉ tiêu 

NCKH đề tài cấp Tỉnh, cấp Ngành cho các đơn vị. 

- Rà soát, nhắc nhở, khởi động lại KH phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 

2019. 

- Hướng dẫn các TTYT triển khai hoạt động tiêm vaccin dịch vụ tại đơn vị. 

Tìm nguồn cung cấp vaccin phòng bệnh Dại, bảo đảm phục vụ nhu cầu người 

dân. 

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp lấy ý kiến về “Đề án thu hút, phát triển nguồn 

nhân lực ngành Y tế”. 

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình theo dõi, quản lý, thống kê, xử lý 

nội dung thông tin phản ánh trên Đường dây nóng của BYT và của Tỉnh; trên cơ 



sở đó đánh giá sự hài lòng của người dân; làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng 

cuối năm.  

5. Văn phòng: 

- Báo cáo thực trạng nguồn nhân lực y tế, tập trung đối tượng BS, định hướng 

nhu cấu, các giài pháp quy hoạch; phối hợp phòng KHTC, phòng NV chuẩn bị 

nội dung chuyên đề “Phát triển chuyên môn ngành Y tế, những nội dung cần tập 

trung, mũi nhọn, quan tâm cấp cứu ban đầu… qua đó, có KH định hướng đào 

tạo trong toàn Ngành. 

- Xây dựng quy trình nâng cao chất lượng họp Giao ban Ngành và các cuộc 

họp chuyên đề, đột xuất… 

- Theo dõi, nhắc nhở các phòng liên quan theo dõi tiến độ Tờ trình Nghị quyết 

HĐND Tỉnh về KSK học sinh và Giá dịch vụ y tế theo Thông tư 14.  

- Tập trung, hoàn thành nội dung xét tuyển biên chế năm 2019, cho các đơn vị  

trong Ngành (bao gồm các đơn vị tự chủ tài chính); rà soát, điều chỉnh bổ sung 

nhu cầu nếu cần thiết; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo có chất lượng của Ngành về chuyên môn, chính 

trị, quản lý, ngoại ngữ…trên cơ sở định hướng phát triển Ngành và quy hoạch 

cán bộ; trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Rà soát công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 

đúng quy định hiện hành. 

- Tiến hành triển khai, thực hiện Đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

Tỉnh, kiện toàn BCĐ Đề án thành lập CDC. 

6. Thanh tra: 

  Phối hợp với Văn phòng tham mưu xử lý dứt điểm sự việc, các nội dung 

tồn tại của cá nhân, tập thể TTYT DP; không bao che, dung túng. 

  Các phòng chức năng SYT, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung chưa 

hoàn thành theo KL giao ban Ngành tháng 8/2019. 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. 

 


		2019-09-25T00:57:27+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2019-09-25T12:04:42+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




