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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 12/2018 
_______________________________ 

 

Ngày 17/12/2018 vào lúc 8:00 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 12/2018 do BS Phạm Minh An – GĐ SYT chủ trì. 

Cùng tham dự có BS Nguyễn văn Thái – PGĐ SYT, các Trưởng 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 phòng KH-TC báo cáo tóm tắt kết quả 11 tháng hoạt 

động của Ngành; các phòng chức năng SYT, các đơn vị trực thuộc báo cáo tình 

hình nổi bật trong tháng qua, Lãnh đạo Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Thủ trưởng các đơn vị: 

- Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc Báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, 

năm của Ngành Y tế theo Văn bản 499/SYT-KHTC ngày 6/3/2018 của Sở Y tế; 

chú ý nội dung yêu cầu, mốc thời gian tính và thời điểm gởi báo cáo về phòng 

KHTC. 

- Tiếp tục đánh giá việc triển khai, thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng KCB 

của đơn vị mình; báo cáo về SYT việc đăng ký phát triển chuyên môn (phát triển 

chuyên khoa, chạy thận nhân tạo…).  

- Đơn vị tự chủ tài chính thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện tại các 

bộ phận, tránh việc lạm dụng dịch vụ XHH,  lơ là, thiếu sót việc thực hiện dịch vụ 

công theo quy định, dẫn đến sai sót, vi phạm trong quá trình triển khai, thực hiện. 

- Hoàn thành triển khai, đưa vào hoạt động Khoa Methadone tại TT Phòng, 

chống HIV/AIDS vào tháng 12/2018. 

- Các TTYT bố trí đủ các chuyên khoa tại khoa Khám bệnh, chú trọng chất 

lượng KCB, bảo đảm khâu cấp cứu ban đầu; 

- Lãnh đạo đơn vị quan tâm, kịp thời xử lý nội dung phản ánh trên Đường dây 

nóng, chú trọng việc giao tiếp, ứng xử , phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên; 

không gây phiền hà cho người bệnh, có giải pháp thích đáng tránh lập lại sai phạm.  

- Làm đúng quy định trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị…  

2. Phòng KH-TC: 

- Thống nhất cách tính các chỉ tiêu được giao (giường bệnh, BS…) trên cơ sở  số 

liệu do Cục Thống kê tỉnh công bố. 

- Tổ chức cuộc họp Hướng dẫn cho các đơn vị KCB nắm rõ “Quyết định 

16/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần 

chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh 

BRVT”; quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng, cách thức chi trả, thanh toán chi 

phí do Quỹ KCB người nghèo quy định. 

- Hướng dẫn thực hiện thủ tục về việc giao, nhận giao tài sản, nhà làm việc, 

TTB…tại các cơ sở sát nhập, giải thể đúng quy định (PKKV, TTDS…). 
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- Phối hợp phòng QLHN, NVY khảo sát và báo cáo toàn diện về tình trạng xử lý 

chất thải y tế công và tư trên địa bàn quản lý. 

3. Phòng TCCB: 

-    Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở TYT sau khi giải thể PKĐKKV. Nghiên 

cứu Nghị định 155/2018/NĐ-CP tham mưu nội dung điều chỉnh hoạt động PKKV 

Long Hải. 

- Báo cáo tổng hợp, đánh giá thực trạng cơ cấu nguồn nhân sự BS trong toàn 

Ngành, phân tích các chuyên khoa; tham mưu điều chuyển, hỗ trợ nhân sự BS 

chuyên khoa cho các đơn vị trong thời gian trước mắt và phương hướng sắp xếp, 

đào tạo nguồn nhân lực của Ngành;  

- Tham mưu văn bản giao TT Pháp y phối hợp Tòa án tỉnh, thực hiện nhiệm vụ 

hỗ trợ Thi hành án tử hình, thay BV Bà Rịa.  

- Phối hợp các phòng liên quan chuẩn bị đầy đủ thủ tục, đúng cơ sở pháp lý tham 

mưu trình HĐND tỉnh trong cuộc họp tháng 3/2017 các nội dung hỗ trợ tiền ăn 

nhân viên BV Tâm thần, Đề án Y tế học đường, Thông tư 37 về giá viện phí mới; 

Điều chỉnh NQ 22 về Chương trình dân số… 

4. Phòng NVY: 

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp liên quan NĐ 155; Tăng cường chất lượng KCB 

tuyến y tế cơ sở, Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… 

- Giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng 

KCB của các đơn vị.  

- Phối hợp TCCB tham mưu SYT có văn bản giao BVYHCT chịu trách nhiệm 

Chương trình PHCN- DVCĐ. 

5. Phòng NV Dược: 

 Phối hợp bộ phận CNTT, Phòng Y tế, Cơ sở KCB công lập, hỗ trợ triển khai 

phần mềm quản lý dược cho Cơ sở kinh doanh dược công lập và tư nhân. 

6. Chi cục ATVSTP: 

 Phối hợp T4G tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phương cách bảo đảm 

ATVSTP không sử dụng hóa chất độc hại… 

  Ngoài các nội dung trên, các đơn vị, các phòng chức năng SYT tiếp tục thực 

hiện, hoàn thành những nội dung theo kết luận giao ban Ngành tháng 11/2018. 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 12/2018; 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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