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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 07/2018 
_______________________________ 

 

Ngày 17/07/2018 vào lúc 08:00 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành trực tuyến tháng 07/2018 do BS Phạm Minh An – GĐ SYT chủ trì. 

Cùng tham dự trực tuyến có BS Võ văn Hùng – 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 KHTC và các phòng chức năng 

SYT báo cáo, Lãnh đạo Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau: 

A. Về nhiệm vụ chung: 

1. Thủ trưởng các đơn vị: 

- Nhanh chóng cập nhật, triển khai thực hiện Thông tư 15/2018/TT-BYT Quy 

định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT.  

- Phối hợp phòng TCCB, phòng QLHN nghiên cứu đào tạo nguồn nhân sự cho 

đơn vị, ưu tiên đào tạo chuyên khoa khó thu hút; bảo đảm đủ chuyên khoa và chất 

lượng phục vụ trong đơn vị. Bổ sung phạm vi chuyên môn /CCHN đối tượng BS 

YHCT đã được đào tạo. 

- Nghiêm túc thực hiện Dự toán ngân sách, kinh phí năm 2019 đúng thời gian 

quy định. 

- Nghiên cứu cải tiến quy trình khám-chữa bệnh, chú ý các đối tượng ưu tiên, 

người cao tuổi… Trong điều kiện cho phép, sắp xếp phòng khám riêng, phân luồng 

KCB ưu tiên cho đối tượng BVSK cán bộ thuộc dạng Tỉnh ủy, Huyện ủy theo phân 

cấp quản lý. 

- Rà soát việc sắp xếp, đào tạo cán bộ đã được quy hoạch, theo định hướng quy 

hoạch của đơn vị và của SYT. 

- Quan tâm công tác tự chủ tài chính, dịch vụ; khuyến khích XHH, bảo đảm thực 

hiện đúng quy định pháp luật; báo cáo SYT để được hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết 

các khó khăn vướng mắc. 

- Các đơn vị xây dựng chính sách, phương án giữ chân bác sĩ báo cáo về sở y tế. 

2. Phòng KH-TC: 

-   Trong báo cáo tháng, quý; Phòng đôn đốc các đơn vị trực thuộc, các phòng chức 

năng SYT báo cáo trước ngày 12 hàng tháng (bám sát các nội dung liên quan 

theo chỉ tiêu NQTU, HĐND, UBND tỉnh giao, nhiệm vụ của Ngành; sau mỗi 

nội dung chính cần có định lượng, so sánh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tiến độ 

giải ngân các chương trình; các số liệu thanh tra, CCHC, ĐDN… Tập trung 

phần đánh giá, các giải pháp chủ yếu trong thời gian tới). 

- Phòng KHTC là đầu mối, phối hợp các phòng chức năng SYT, các đơn vị có 

liên quan, triển khai thực hiện các kết luận của Kiểm toán, HĐND, Thanh tra…lập 

kế hoạch, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong thời gian sớm nhất.  

- Đầu mối tổng hợp, báo cáo, trình UBND tỉnh về nội dung liên quan đến xử lý 
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chất thải y tế. 

3. Phòng TCCB: 

-   Nghiên cứu, xây dựng Bản điểm đánh giá thi đua hàng tháng về mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị trực thuộc, trên cơ sở tổng hợp các 

nhiệm vụ, phục vụ công tác thi đua-khen thưởng cuối năm. Hoàn thành trong tháng 

8/2018. 

-    Phối hợp TTYTDP chuẩn bị nội dung tham quan, học tập triển khai mô hình 

CDC của các tỉnh. 

-    Tiếp tục rà soát, kiểm tra việc thực hiện NQ 39/NQ-TW và NĐ 108/NĐ-CP. 

-   Chuẩn bị công tác Xét tuyển 2018 cho các đơn vị; rút kinh nghiệm và hướng 

dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định. 

4. Phòng NVY: 

-   Chủ động phối hợp TCCB, Bệnh viện Bà Rịa rà soát các tiêu chuẩn theo các nội 

dung, tiêu chuẩn, nghiên cứu điều chuyển CB đúng khả năng, CCHN… theo quy 

định. Quyết tâm nâng BVBR lên Hạng 1 trong năm 2018.  

- Theo dõi tiến độ và hướng dẫn để hoàn thành phác đồ điều trị cho toàn ngành 

trong tháng 8/2018 (BV Bà Rịa, BV YHCT, BV Mắt là các đầu mối). 

-    Đôn đốc việc hoàn thành nội dung KSK học sinh - Y tế trường học. 

-    Nghiên cứu các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân tham gia 

BHYT đến khám, chữa bệnh tại BV chuyên khoa trong tỉnh.  

5. Thanh tra: 

-  Tăng cường công tác kiểm tra HNYDTN, nội dung xử lý chất thải y tế công lập, 

tư nhân; chủ động phát hiện và xử lý vi phạm trên địa bàn. 

-   Đầu mối, phối hợp các phòng SYT tổ chức kiểm tra công vụ, CCHC, ĐDN, 

trách nhiệm thủ trưởng đơn vị…(thực hiện trong tháng 8/2018). 

B. Về nhiệm vụ chuyên môn: 

-   Triển khai công tác dự phòng chuẩn bị cho năm học mới. Giám sát, phát hiện 

sớm các bệnh mùa mưa, các dịch bệnh mới nổi; tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, 

chuẩn bị vật chất, phương tiện, con người… trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. 

-   Tăng cường kiểm tra, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Hè. 

-  Tiếp tục tuyên truyền nội dung thực hiện Kế hoạch tiêm chủng bằng ComBE- 

Five vào tháng 8/2018 trên địa bàn tỉnh BRVT. 

-   Chủ động kiểm tra, rà soát công tác PCLB năm 2018.  

-  Phòng Y tế tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra trong công tác quản lý 

HNYDTN, ATVSTP trên địa bàn. 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 07/2018; đề nghị các đơn vị, 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-TX-TP (T/hiện); 

- Lưu: VP-VT. 
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