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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 04/2018 
_______________________________ 

 

 

Ngày 17/04/2018 vào lúc 08:00 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 04/2018 do Giám đốc Sở Y tế - BS Phạm Minh An chủ trì. 

Cùng tham dự cuộc họp có các Trưởng phòng chức năng của Sở Y tế; Giám 

đốc, Trưởng phòng KHTH các đơn vị KCB; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

Trưởng phòng Y tế; TTYT Quân-Dân Y Côn Đảo tham gia trực tuyến. 

Sau khi nghe các phòng SYT báo cáo việc thực hiện những nội dung chủ 

yếu theo Kết luận Giao ban Ngành tháng 03/2018; Tóm tắt việc thực hiện nhiệm 

vụ đến tháng 3 năm 2018. Qua các ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên 

dự họp, Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo thực hiện như sau: 

 

A. Về nhiệm vụ chung: 

1. Phòng KH-TC: 

-   Xây dựng báo cáo tháng, quý trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các phòng, các 

đơn vị trực thuộc, ngoài nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, cần bám sát các nội 

dung liên quan đến chỉ tiêu đầu ra (theo NQ TU, HĐND, UBND tỉnh giao), nội 

dung liên quan xây dựng cơ bản, dự án, đề án, TTB y tế, tiến độ giải ngân, 

CCHC, đường dây nóng, công tác thanh tra…Để đạt được báo cáo hoàn chỉnh 

phòng cần hướng dẫn các đơn vị trực thuộc mẫu báo cáo tháng, quý bao hàm 

những nội dung nêu trên (thực hiện từ tháng 5/2018). 

-   Chương trình hành động thực hiện NQ 20, 21 (đã trình dự thảo) cần tiếp tục rà 

soát, cập nhật góp ý, để bổ sung và hoàn chỉnh.   

-   Các đơn vị báo cáo việc giao tài sản, quyền sử dụng đất, khó khăn, tồn tại; KH-

TC hướng dẫn Thủ trưởng các đơn vị quản lý tài sản, TTB y tế (điều chuyển, sử 

dụng, khai thác hiệu quả) theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai 

phương án tự chủ tài chính, XHH tại đơn vị. 

-   Theo dõi tiến độ triển khai hoàn thành Bệnh viện Mắt. 

-  Phối hợp NVY, QLHN chuẩn bị các nội dung liên quan hoạt động TYT xã và 

hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn(tiếp đoàn giám sát của HĐND tỉnh). Dự trù 

giám sát vào tháng 8/2018. 

-   Hướng dẫn TTYT QDY Côn Đảo mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất… 

ngoài thầu đúng theo quy định. Báo cáo tiến độ việc trang bị Telemedicin, cáng 

cứu thương cho Côn Đảo. 

-   Các nội dung liên quan CNTT tập trung đầu mối về phòng KH-TC. 

 

2. Phòng TCCB: 

-   Tiếp tục chuẩn bị các bước hoàn thành Tờ trình HĐND tỉnh về Chế độ ưu đãi 

cho nhân viên Bệnh viện Tâm thần; Bổ sung giá viện phí cho đối tượng không 
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BHYT (bộ phận TC). 

-    Rà soát đề án nâng cấp Trường Cao đẳng y tế, đề xuất các bước tiếp theo, phân 

công cụ thể các bộ phân, đơn vị thực hiện. 

-   Nghiên cứu triển khai Bản hướng dẫn, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở tổng hợp các hoạt động, phục vụ công tác thi 

đua-khen thưởng hàng năm ( TCCB phối hợp với các phòng chức năng của Sở). 

-   Rà soát công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công tác quy hoạch, xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn bổ nhiệm. 

-   Lưu ý giải quyết thủ tục cho BS nghỉ việc đúng quy trình, chú ý thời gian công 

tác, đào tạo, bồi thường chi phí… 

 

3. Phòng NVY: 

-   Chuẩn bị nội dung họp chuyên đề về Quỹ người nghèo (xem lại các đối tượng, 

quyền lợi, việc triển khai, hướng dẫn thực hiện tại đơn vị, sự hiểu biết về quyền lợi 

của đối tượng thụ hưởng...) 

-   Khẩn trương hoàn thành nội dung thuộc ngành Y tế trong Y tế học đường, KSK 

học sinh (theo chỉ tiêu, NQ của Tỉnh ủy). 

-   Chuẩn bị kế hoạch, tiến hành triển khai sớm “Liên thông kết quả xét nghiệm” 

cho các đơn vị KCB trong tỉnh. 

-   Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện TT52/2017/TT-BYT tại các đơn vị. Phối 

hợp các phòng chức năng bám sát kế hoạch giải pháp “Nâng cao chất lượng KCB” 

của SYT, rà soát việc thực hiện tại các đơn vị. 

 

4. Phòng QLHN: 

-  Chủ động rà soát, tích cực triển khai KH thành lập 07 PK BSGĐ/2018. Chuẩn bị 

đầy đủ, cụ thể các nội dung (nhân lực, vị trí, đơn vị triển khai, phân tuyến kỹ thuật, 

các nguồn lực khác…) tổ chức họp chuyên đề, sau đó lên chương trình đi tham 

quan, học tập để giải quyết các khó khăn, vướng mắc.  

-  Phối hợp Thanh tra, KHTC giám sát việc Quản lý chất thải y tế của các đơn vị y 

tế tư nhân, công lập; Các đơn vị có báo cáo tình hình QL chất thải y tế tại đơn vị, 

các khó khăn, tồn tại, đề xuất phương án khắc phục.  

-   Các đơn vị thực hiện đúng quy định Thông tư 01/2011/TT-BNV về “Hướng dẫn 

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính”; Thủ trưởng đơn vị chịu trách 

nhiệm đôn đốc hoàn thành báo cáo đúng thời hạn. 

 

5. Thanh tra: 

-   Xây dựng KH phòng chống tham nhũng, hướng dẫn các đơn vị, chuẩn bị tiếp 

đoàn Thanh tra Bộ Y tế vào Quý 4/2018. 

-   Nội dung công tác thanh tra đưa vào báo cáo hàng tháng; Chủ động thanh tra, 

giám sát các đơn vị, phát hiện sớm các sai phạm trong Ngành để khắc phục; Chủ 

động tham mưu, giải quyết dứt điểm các đơn thư, không để tồn đọng, kéo dài; 

Thực hiện tốt phần mềm Khiếu nại- tố cáo đúng thời hạn. 

-   Chủ động lập kế hoạch, chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp kiểm tra, phát hiện việc 

kinh doanh VINACA trên địa bàn tỉnh, đề xuất hướng xử lý. 

 

 

 



6. Văn phòng: 

-   Rà soát KH CCHC của SYT, đôn đốc, nhắc nhở các phòng CM triển khai thực 

hiện theo tiến độ, tập trung những nội dung tồn tại, biện pháp khắc phục. 

-   Căn cứ KL của đoàn giám sát Ban KT-NS của HĐND tỉnh, lập văn bản cho các 

phòng CM/SYT, các đơn vị có biện pháp khắc phục tồn tại, thiếu sót theo KL của 

đoàn giám sát. 

-   Bộ phận CNTT tiếp nhận, đăng tải Hồ sơ tự công bố các lĩnh vực y tế của đơn 

vị, cá nhân; Thông báo cho các phòng CM liên quan để giám sát, hậu kiểm. 

 

B. Về nhiệm vụ chuyên môn: 

-   Tình hình bệnh dịch ổn định, không có dịch mới, nguy hiểm xảy ra, tuy nhiên có 

một số bệnh, chùm ca bệnh xuất hiện như ho gà, thủy đậu, quai bị…Cần chủ động 

tuyên truyền, tập huấn lại dự phòng, điều trị các bệnh mùa mưa: SXH, 

TCM…không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. 

-   PYT đề nghị các phòng khám Đa khoa có đăng ký nội dung KSK định kỳ báo 

cáo về PYT, TTYTDP. 

-   Tập trung kiểm tra, phòng ngộ độc thực phẩm trong dịp Lễ 30/4, 1/5. 

-   Tăng cường đăng tải thông tin trên trang web ATTP. 

-   Theo dõi, hỗ trợ hoạt động bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. 

-   Phòng NVY phối hợp TCCB, Bệnh viện tâm thần, tổng hợp nhu cầu đào tạo, 

cấp chứng chỉ “Xác định tình trạng nghiện” cho nhân viên y tế tuyến huyện, xã 

đang có nhu cầu cấp bổ sung chứng chỉ. Các đơn vị đăng ký danh sách y, bác sĩ 

cần đào tạo. 

-   Hội đồng KHCN và Bệnh viện Bà Rịa có nhiệm vụ thống nhất các phác đồ điều 

trị cho toàn tỉnh. 

 

 Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc SYT tiếp tục thực hiện các 

nhiệm vụ còn tồn tại, chưa hoàn thành theo KL giao ban Ngành tháng 3/2018. 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 04/2018, đề nghị các đơn vị và 

các phòng chức năng Sở Y tế nghiên cứu, phối hợp triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC  
- Các PGĐ Sở y tế; 

- Các phòng chức năng SYT (T/hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc (T/hiện); 

- Các PYT H-TP (T/hiện); 

- Lưu: VP-VT 
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