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TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
             SỞ Y TẾ       

Số:            /TB.SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng  02 năm 2020

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

tại hội nghị giao ban Ngành tháng 02/2020
_______________________________

Ngày 17/02/2020 vào lúc 8:00 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao
ban Ngành thường kỳ do Giám đốc Sở Y tế - BS Phạm Minh An chủ trì.

Cùng tham dự cuộc họp có Các Phó giám đốc SYT,các Trưởng,Phó phòng
chức năng của Sở Y tế; Giám đốc,  Trưởng phòng KHTH các đơn vị KCB; Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc; CácTrưởng phòng Y tế.

Sau khi nghe Báo cáo chủ đề chính nội dung Triển khai thực hiện các hoạt
động Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua trong Ngành, nội dung
hoạt động y tế tháng 01/2020 và nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai trong tháng
02/2020, 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:
1. Về nhiệm vụ chung  :

- Các đơn vị tiếp tục rà soát các văn bản, cập nhật thường xuyên sự chỉ đạo
của Tỉnh, của Ngành triển khai thực hiện dầy dủ các nội dung yêu cầu; chú
trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân biết và thực hiện các biện
pháp phòng ngừa, theo dõi, cách ly, phát hiện sớm cas nghi ngờ mắc bệnh; 

- Chủ động, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo yêu cầu chuyên môn; tham
mưu cho địa phương thực hiện nội dung đã được hướng dẫn. 

- Thực hiện báo cáo kịp thời, đầy đủ; quan tâm nhiệm vụ giám sát, phát hiện
cas nghi nghờ mắc bệnh tại Khu công nghiệp, khu lưu trú, khu du lịch đông
người.

- Thực hiện kế hoạch năm của đơn vị, bám sát tiến độ ngay từ đầu năm, không
bỏ sót nhiệm vụ.

- Có kế hoạch sử dụng, luân chuyển phương tiện, ,TTB phòng chống dịch khi
được cấp phát, không để thất thoát, lãng phí, sử dụng không đúng mục đích.

- Quan tâm công tác phục vụ Đại hội Đảng các cấp.
2. Về công tác chuyên môn  :

- TTYT Dự phòng: 
o Bám sát tình hình diễn biến dịch COVID- 19. Cập nhật báo cáo hàng ngày

ngắn gọn, xúc tích, thể hiện đầy đủ, so sánh nội dung chính, chú ý thông tin về
địa phương được công bố dịch đến cấp huyện, xã… Chủ động tham mưu cho
BCĐ triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát trên
địa bàn tỉnh.

o Chuẩn bị nguồn lực, khởi động lại các biện pháp đối phó Dịch cúm gia cầm
trước nguy cơ bùng phát đồng thời với dịch COVID-19.
- TTTTGDSK: Đẩy mạnh công tác truyền thông, thực hiện công tác tuyên



truyền  rộng  rãi  bằng  nhiều  hình  thức,  hướng  dẫn  cho  các  Sở,  ngành,  địa
phương, nhân dân hiểu biết và thực hiện đúng yêu cầu trong việc phòng, chống
dịch COVID-19, góp phần hạn chế nhiễm bệnh và lây lan cho cộng đồng.

- Chi cục ATVSTP:
o Tăng cường các biện pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối

với sức khỏe người dân trong tình hình hiện nay.
- Phòng Nghiệp vụ:

o Tham mưu thành lập các tiểu ban PCD COVID-19.
o Phối hợp các phòng tham mưu giúp việc nâng hạng BVBR hạng 1.
o Chuẩn bị nội dung họp chuyên đề về Đấu thầu mua sắm thuốc, TPCN, vaccine

(chú trọng  quy trình, tiến độ, tỷ lệ sử dụng thuốc Việt Nam…).
- Phòng KH-TC:

o Bám sát nội dung tờ trình xin phê duyệt kinh phí phòng chống dịch, triển khai
kịp thời khi được phê duyệt.

o Phối hợp TTYTDP hướng dẫn chế độ,  chính sách CBNV được hưởng liên
quan PCD COVID-19.

o Báo cáo việc Giao tài sản các đơn vị.
- Văn phòng:

o Chuẩn bị nội dung triển khai Kế hoạch Họp mặt Kỹ niệm 65 năm Ngày Thầy
thuốc Việt Nam 27/2/2020.

o Rà soát việc chuẩn bị CSVC, nhân sự cho CDC, thành lập Trường Cao đẳng Y
tế, rà soát việc nâng giường bệnh cho 02 đơn vị BV Tâm thần, TTYT Xuyên
Mộc.

o Nhắc nhở, giám sát Công tác CCHC, phối hợp kiểm tra công vụ, chấp hành giờ
giấc làm việc…
- Thanh tra:

o Triển khai công tác thanh tra các chuyên đề liên quan công tác Phòng chống
dịch COVID-19.

o Chấn chỉnh việc trả lời đường dây nóng, yêu cầu bảo đảm thời gian, chất lượng
của  nội dung trả lời.

Trên đây là kết luận Giao ban ngành tháng 02/2020, đề nghị các đơn vị và
các phòng chức năng của 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

Phạm Minh An
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