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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 4/2022
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Ngày 25/4/2022, vào lúc 08:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao
ban Ngành thường kỳ tháng 04/2022.
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. Vắng: Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm, TTYT huyện
Xuyên Mộc; Phòng Y tế: Tp Vũng Tàu, Tp Bà Rịa, H. Long Điền, H. Châu Đức.
Sau khi nghe phòng Kế hoạch-Tài chính báo cáo hoạt động y tế tháng 4 và
phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 5/2022; các Phòng thuộc Sở Y tế, các đơn
vị báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022 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:
1.1.Công tác phòng chống dịch:
- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì báo cáo công tác phòng chống dịch.
- Các TTYT và các PYT phối hợp báo cáo số liệu cho CDC để báo cáo
được thống nhất tránh trường hợp sai lệch, trùng số liệu.
- Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu: song song với việc báo cáo Bộ Y
tế cũng phải báo số liệu về CDC để tổng hợp chung toàn tỉnh.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật rà soát lại các văn bản phòng chống dịch,
văn bản nào còn hiệu lực, văn bản nào hết hiệu lực, báo cáo, đề xuất điều chỉnh,
thay đổi.
1.2.Vaccine:
- TTYT Quân dân y huyện Côn Đảo liên hệ CDC để điều chuyển số
vaccine Covid-19 đang dư ở Côn Đảo về đất liền để phân bổ cho các địa phương
khác tiêm trước hạn.
- TTYT huyện Châu Đức, TTYT huyện Xuyên Mộc: rà soát và báo cáo lại
nội dụng vaccine dại.
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1.3.Chỉ tiêu chương trình phòng chống dịch:
- Các chương trình phải chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo
đúng tiến độ.
- CDC tập trung chương trình SXH: hiện nay đang tăng, cần theo dõi thực
hiện đúng tiến độ (hàng tháng có đánh giá tỉ lệ đạt hay chưa, nếu chưa đạt so với
dự kiến phải có giải pháp đưa vào kế hoạch cho tháng tiếp theo). Nhắc nhở thư ký
chương trình SXH và Sốt rét tập trung chương trình và thanh toán đúng tiến độ.
1.4.Trang thiết bị:
- Các đơn vị được tài trợ máy PCR (Bệnh Bà Rịa; CDC; TTYT: thành phố
Vũng Tàu, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, Phú Mỹ) khẩn trương báo cáo các
nội dung liên quan về Sở Y tế để tổng hợp đúng thời gian quy định (riêng TTYT
TPVT báo cáo đã gửi VB cho UBND tp Vũng Tàu, chủ động liên hệ theo dõi tiến
độ).
- Công tác mua sắm trang thiết bị y tế: cần rà soát về trang thiết bị, nhân
lực, vật lực …cần gì, thiếu gì có văn bản báo cáo về Sở Y tế cụ thể để có hướng
giải quyết.
1.5.Tăng cường bác sĩ hỗ trợ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm Thần:
Bệnh viện Tâm Thần rà soát, xây dựng Kế hoạch hỗ trợ khám chữa bệnh
(nêu rõ cần bao nhiêu người; đề xuất cụ thể chế độ, kinh phí …). Lập dự toán chi
phí cho Bệnh viện gủi phòng Kế hoạch-Tài chính thẩm định.
2. Phòng Nghiệp vụ:
- Rà soát lại phác đồ chuyển bệnh Covid (mức độ nào thì cần chuyển viện).
- Rà soát và hướng dẫn BV Tâm Thần xây dựng Kế hoạch tăng cường bác
sĩ hỗ trợ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm Thần.
3. Phòng Kế hoạch – Tài chính:
- Rà soát, báo cáo chỉ tiêu hàng tháng, đánh giá chất lượng của tháng có đạt
hay không từ đó đưa ra giải pháp thực hiện cho tháng tiếp theo.
- Trang thiết bị: Rà soát các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý các
nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Bộ Y tế: số 1882/BYTKHTC ngày 14/4/2022; UBND tỉnh: số 4514/UBND-VP ngày 19/4/2022; Sở Y tế:
số 2068/SYT-KHTC ngày 22/4/2022), tham mưu văn bản gửi các đơn vị báo cáo
về trang thiết bị, vật tư, vật lực và tổng hợp báo cáo.
- Rà soát sắp xếp xử lý lý nhà đất tại các đơn vị trực thuộc.
- Rà soát văn bản hướng dẫn kinh phí đối với các đơn vị (các TYT một số
đơn vị chưa biết về nội dung này).
4. Văn phòng:
- Rà soát kiện toàn các Quyết định thành lập các ban, tổ xét cấp chứng
chỉ….
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- Phối hợp phòng Nghiệp vụ tham mưu việc không sử dụng cơ sở 4 của
CDC.
- Tham mưu văn bản gửi các đơn vị rà soát, báo cáo nhu cầu đào tạo để có
kế hoạch phối hợp với trường Đại học Y dược Cần Thơ.
5. Thanh tra:
Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính Sở rà soát các đơn vị về trang thiết
bị, thu nhập của nhân viên bị cắt giảm, mức thu chi.
Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 4/2022, 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);
Lưu: VP, VT.
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