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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 5/2019 

 

Ngày 15/5/2019 vào lúc 8:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao ban 

Ngành tháng 5/2019 do BS Phạm Minh An – GĐ SYT chủ trì. 

Cùng tham dự có các PGĐ SYT BS Nguyễn Văn Thái, BS Lương Văn Quang, các 

Trưởng, Phó phòng chức năng Sở Y tế, Thủ trưởng, Trưởng khoa Dược các đơn vị trực 

thuộc, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe Văn phòng SYT 

báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nội dung Kết luận Giao ban Ngành tháng 4/2019; các 

phòng chức năng SYT, các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình trong tháng. Lãnh đạo Sở 

Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Lĩnh vực dự phòng: 

- TTYT Dự phòng và các đơn vị KCB triển khai thực hiện Thông báo kết luận của 

Lãnh đạo Sở Y tế tại cuộc họp rà soát hoạt động tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp tục giám sát các loại dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như SXH, TCM, Bệnh 

viêm phổi nặng do virus…; hiện sớm ổ dịch và xử lý hiệu quả; không để bùng phát, lan 

rộng. 

- Các Chương trình mục tiêu y tế - dân số đã có kinh phí, đề nghị khẩn trương thực 

hiện theo kế hoạch. 

- TTYT DP trao đổi Cục Quản lý môi trường y tế chuẩn bị nội dung cho Hội nghị triển 

khai công tác về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giám sát chất lượng nước năm 

2019 tại Côn Đảo. 

- Chi cục ATVSTP, T4G tuyên truyền, hướng dẫn người dân về nội dung Dịch tả lợn 

Châu Phi, ATTP trong việc sử dụng thịt lợn… 

- Bệnh viên Phổi - PHC phối hợp các bộ phận liên quan báo cáo và tham mưu SYT về 

nội dung thành lập phòng Hen-COPD tại TTYT QDY Côn Đảo. 

2. Các đơn vị trực thuộc: 

- Triển khai, thực hiện Văn bản số: 1279/SYT-VP ngày 14/5/2019 của SYT V/v tổ 

chức quán triệt, rút kinh nghiệm việc thực hiện Bộ chỉ số CCHC năm 2018 của ngành Y 

tế và giải pháp khắc phục. 

- Quan tâm chỉ đạo việc trả lời phản ánh trên Đường dây nóng về nội dung, thời gian 

trả lời, việc xử lý sai phạm, biện pháp khắc phục, không để tái diễn. 

- Tạo điều kiện thuân lợi cho viên chức tham gia đào tạo liên thông BS đa khoa,  

- Tiếp tục triển khai Nghị định 111/2017/NĐ-CP: Quy định về tổ chức đào tạo thực 

hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. 

3. Phòng KH-TC: 

- Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thuộc Chương trình thiếu quan tâm như CT.PHCN, 

CT.Phong…tham mưu SYT hướng xử lý. 

- Tham mưu việc mời chuyên gia hướng dẫn nội dung XHH (phối hợp Công-Tư) cho 



các đơn vị tự chủ nói chung và riêng cho BV Vũng Tàu trong thời gian tới. 

- Đầu mối triển khai việc thực hiện công tác đấu thầu vật tư y tế tiêu hao; không để xảy 

ra tình trạng thiếu hụt do chậm trễ. 

- Đầu mối triển khai nội dung y tế thông minh, phối hợp NVY thực hiện nội dung 

Bệnh án điện tử, liên thông kết quả XN, XQ, trước mắt kết nối trong nội bộ đơn vị, 

hướng tới kết nối, chia sẻ thông tin trong tỉnh. 

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các đơn vị trong việc xin cấp giấy Chứng nhận quyền sử 

dụng đất. 

4. Phòng TCCB: 

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện đăng ký đào tạo: đào tạo chuyên khoa Tâm thần, BS 

gia đình…  

- Phối hợp KHTC rà soát, tham mưu công tác chuyển đổi vị trí trong lĩnh vực kế toán 

các đơn vị trực thuộc. 

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Kê khai tài sản thu 

nhập đúng quy định. 

5. Phòng NVY: 

- Tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết các tồn đọng kéo dài trong việc thanh quyết toán 

kinh phí KCB BHYT. 

- Phối hợp với KHTC tham mưu việc triển khai Bệnh án điện tử, liên thông KQ CLS, 

ứng dụng CNTT trong y tế… 

- Đôn đốc các đơn vị báo cáo số liệu, góp ý cho việc triển khai dự thảo Đề án “nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Y tế” và rà soát việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

- Phối hợp KHTC xem xét hoạt động của BVSKCB tỉnh sau khi sát nhập, tham mưu 

giải quyết các khó khăn, tồn tại trong thực hiên nhiệm vụ (KCB, Thuốc, KSK, Tài sản, 

Quản lý hồ sơ SK cán bộ cấp cao…) 

6. Phòng NV Dược: 

 Chuẩn bị nội dung Hội nghị chuyên đề công tác Đấu thầu thuốc trong toàn Ngành; 

Mời GĐ, Trưởng khoa Dược, Chủ tịch HĐ Thuốc- Điều trị, KT trưởng các đơn vị tham 

dự. 

7. Thanh tra: 

- Là đầu mối xem xét Kết luận của thanh tra, kiểm toán…ưu tiên các nội dung ngoài 

ngành; đôn đốc các đơn vị, bộ phận có liên quan thực hiện Kết luận đúng thời hạn. 

- Tham mưu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, tập trung các điểm nóng. 

 Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 5/2019; 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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