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Ngày 15/02/2022, vào lúc 08:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành thường kỳ tháng 02/2022 do BS Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế 

chủ trì. 

Cùng tham dự cuộc họp có BS Nguyễn Văn Thái Phó Giám đốc Sở Y tế, 

Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc; Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. TTYT Quân Dân Y 

huyện Côn Đảo tham gia trực tuyến. 

Sau khi nghe Phòng Kế hoạch-Tài chính báo cáo hoạt động y tế tháng 02 và 

phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 03/2022 ; các Phòng thuộc Sở Y tế, các 

đơn vị báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2022 và các nhiệm vụ chủ yếu cần 

triển khai trong thời gian tới; các ý kiến của các thành viên dự họp. Giám đốc Sở Y 

tế có kết luận, chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị: 

- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid- 19, không chủ quan, 

lơ là ảnh hưởng đến nguy cơ lây lan dịch trong đơn vị y tế và trong cộng đồng. 

- Các cơ sở KCB, TTYT có giường bệnh xây dựng kế hoạch “tái cấu trúc 

hoạt động KCB”  triển khai khu điều trị Covid 19 tại đơn vị, (bao gồm BV Mắt, 

BV Tâm thần) báo cáo về Sở Y tế. 

- BS Tú tham mưu SYT Kế hoạch phân tầng điều trị (Tầng 3, tầng 2/ 

BVVT, BVBR). 

-  TTKSBT phối hợp BV Bà Rịa triển khai tập huấn thống nhất về quy trình 

XN xác định ca F0 bằng test nhanh… 

- CDC căn cứ tình hình Nhà nước mở lại các chuyến bay thương mại và các 

văn bản hướng dẫn mới của BYT, tham mưu SYT trình BCĐ điều chỉnh quy trình 

đón chuyên gia…phù hợp tình hình hiện nay.  

- BV Bà Rịa hoàn tất hồ sơ mua sắm (hoặc hồ sơ tài trợ) hệ thống PCR theo 

quy định. 

- TTYT huyện Châu Đức, TTYT huyện Xuyên Mộc liên hệ CDC nhận 

Vacxin và huyết thanh kháng bệnh Dại miễn phí. 

-  Các đơn vị còn Vacxin tồn (chú ý vacxin Verocell), nhanh chóng triển 

khai tiêm xong, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu  tiêm mũi 3 vào Quý I/2022 đạt 
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100%. 

- Bệnh viện Tâm thần xây dựng Kế hoạch bảo đảm đủ BS CK tâm thần làm 

việc tại đơn vị; Văn phòng và phòng NV SYT hỗ trợ. 

-  Trường TCYT báo cáo tình hình nâng cấp thành Trường Cao đẳng y tế. 

- Các TTYT có kế hoạch  tiếp tục thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng 

tuyến y tế cơ sở, đủ các chuyên khoa cho khoa khám bệnh, khám NVQS… 

2. Phòng Nghiệp vụ: 

- Nghiên cứu nội dung cấp CCHN KCB, hướng dẫn đơn vị bổ sung nhân sự 

CM có CCHN đáp ứng nhu cầu tại đơn vị. 

- Chấn chỉnh công tác báo cáo số liệu PCD. 

- Báo cáo công tác tiêm vacxin (bao gồm phản ứng sau tiêm), báo cáo toàn 

diện công tác PCD năm 2021(quan tâm số ca F0, F1 thuộc lực lượng tuyến đầu 

tham gia PCD). 

- Rà soát cơ sở điều trị Covid; Tái cấu trúc hoạt động các cơ sở điều trị của 

tỉnh. Nghiên cứu nội dung triển khai khoa điều trị, PHCN hậu Covid 19. 

- Tìm hiểu, khảo sát cơ sở điều trị  HIV, tâm thần thuộc Sở  Đ-TB-XH. 

- Triển khai sớm các hoạt động KSK học sinh, KSK người cao tuổi, BSGĐ, 

BS về TYT. 

- Tiếp tục theo dõi việc triển khai Giải pháp nâng cao chất lượng tuyến y tế 

cơ sở. 

- Rà soát, theo dõi tiến độ triển khai Đề án CNTT ngành Y tế. 

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

- Rà soát, báo cáo cơ sở nhà đất công và XHH, theo dõi, tham mưu xử lý 

BV BR , BV    cũ. 

- Phối hợp NV kiểm tra, giám sát sử dụng TTBYT hiệu quả  tại các cơ sở y 

tế trong Ngành.  

- Tham mưu , xử lý TTB của BVTT, BVVT đề xuất. 

- Theo dõi, báo cáo hoạt động các máy PCR của các đơn vị. 

-  Theo dõi nội dung đấu thầu, mua sắm của các đơn vị, các VB chỉ đạo của 

SYT. 

- Phối hợp, triển khai, thực hiện các  K  của Thanh tra, kiểm toán… 

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ KH di dời BV Vũng Tàu (dự trù vào Tháng 

3/2022) 

4. Văn phòng: 

- Tập trung nội dung x t tuyển, biên chế 2022, luân chuyển, bổ nhiệm, có 

KH giám sát, kiểm tra. 
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- Tờ trình Đề án thu hút, đào tạo và các Tờ trình của BV Tâm thần, 

CCDSKHHGĐ… phối hợp hỗ trợ thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm thông qua 

HĐND tỉnh tại kỳ họp Tháng 7/2022. 

- Kiện toàn các ban, hội đồng của SYT. 

- Rà soát KH Đào tạo toàn diện về CM, Chính trị, quản lý…, của các đơn 

vị; qua đó tham mưu tổ chức các lớp đào tạo CM tại tỉnh, bổ sung nguồn lực CM 

cho Ngành. 

- 1 1 , nhân sự BV Tâm thần, TTYT Côn Đảo. 

- Phối hợp chuẩn bị trực tuyến Kỷ niệm 27/2/2022 BYT. 

5. Thanh tra: 

- Tổng hợp kiến nghị Đoàn kiểm tra TW. 

- Trả lời sớm các đơn thư  khi đã đủ điều kiện, không để k o dài. 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 02/2022, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế nghiên cứu, phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Các P.Giám đốc SYT; 

- Các P.CMNV SYT (T/hiện); 

- Các CQ, ĐV trực thuộc SYT(T/hiện); 

- Các PYT H, TX, TP (T/hiện); 

-  ưu: VP, VT. 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Minh An 
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