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tại hội nghị giao ban ngành tháng 12/2017 
_______________________________ 

 

 

Ngày 18/12/2017 vào lúc 8:00 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 12/2017 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. 

Dự họp thay: PGĐ TTYT Châu Đức, Côn Đảo, CC Dân số. 

Vắng: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của 

UBND tỉnh giao trong năm 2017, nhấn mạnh một số điểm quan trọng, tiến độ thực 

hiện các chương trình mục tiêu y tế - dân số, tình hình giải ngân; báo cáo hoạt 

động y tế tháng 11/2017. 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: 

1. Về nhiệm vụ chung: 

- Rà soát nội dung Kết luận của UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Sở Y tế và 

các đơn vị trong ngành ngày 21/11/2017; bám sát Nghị quyết Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, đánh giá việc thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm trong 

năm 2017, 25 đầu công việc, các chỉ tiêu cụ thể, đầu ra các chương trình, 

tiến độ giải ngân, các tồn tại, nguyên nhân không đạt… 

- KHTC xây dựng Kế hoạch tổng kết năm 2017. Dự kiến tổ chức vào trung 

tuần tháng 01/2018. 

- Các đơn vị chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19, 20, 

21/NQ-TW Hội nghị Trung ương 6, xây dựng chương trình hành động cụ 

thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tham mưu cho Ngành; Báo cáo 

Kế hoạch triển khai chương trình hành động gửi về KHTC Sở Y tế trước 

ngày 10/01/2018 để tổng hợp. 

- Giám đốc các TTYT huyện, thành phố: Báo cáo đánh giá toàn diện chức 

năng, nhiệm vụ TYT phường, xã (các chương trình y tế, KCB…); cơ cấu 

nhân sự, các chức danh, CCHN, GPHĐ…(bao gồm NVYT thôn ấp, CTV 

dân số), việc triển khai, thực hiện các Nghị định, Thông tư có liên quan đến 

TYT; Trả lời câu hỏi “tại sao người dân không thích đến KCB tại TYT” 

nguyên nhân, giải pháp, sự thụ hưởng y tế của người dân tại tuyến TYT; 

Khả năng đưa người bệnh mãn tính nhận thuốc tại TYT…, gửi báo cáo về 

NVY Sở Y tế để tổng hợp, chuẩn bị cho cuộc họp chuyên đề về tuyến y tế 

phường xã.  

- KHTC đầu mối, phối hợp các phòng chức năng đánh giá lại thực chất tình 

hình đạt chuẩn quốc gia YT xã. 
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2. Về công tác chuyên môn: 

- Lĩnh vực Dự phòng:  

o Tình hình bệnh SXH đã giảm, tuy nhiên mùa mưa kéo dài cần cảnh giác SXH 

bùng phát trở lại, cần tiếp tục giám sát, theo dõi tình hình dịch chủ động. 

o Cảnh báo sốt rét ác tính đã gây tử vong (03 cas tại Đồng Nai), các đơn vị KCB 

lưu ý tránh bỏ sót, quan tâm những trường hợp trẻ em, có yếu tố dịch tể, du 

lịch, ở các địa phương khác đến…). 

o TTYT dự phòng làm đầu mối, tham mưu SYT làm việc với SGD triển khai 

công tác KSK học sinh, y tế trường học. Xây dựng kế hoạch thực hiện các lĩnh 

vực liên quan y tế học đường cho năm 2018.  

- Lĩnh vực ATVSTP: 

o Phối hợp các Sở có liên quan có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng chế 

biến thực phẩm không an toàn (vụ việc cá khô tại Phước Hải/ Đất Đỏ). 

o Triển khai tích cực chương trình hành động chuyên ngành ATVSTP dịp Tết 

DL đến Tết ÂL.  

o KHTC bám sát, đôn đốc việc hoàn thành đề án cung cấp xe chuyên dùng, TTB 

xét nghiệm cho chương trình ATVSTP. 

- Lĩnh vực điều trị: 

o Định hướng chuyên môn cho tuyến TTYT tuyến huyện, ưu tiên cấp cứu ban 

đầu; Khám chữa bệnh ngoại trú đủ năng lực CK, nghiên cứu phân bố nguồn 

nhân lực cho nội trú, từng bước tăng công suất giường bệnh cho TTYT huyện. 

o Khảo sát, đánh giá việc thông tuyến KCB nội, ngoại trú trong toàn tỉnh (từ xã 

đến huyện, những đơn vị sử dụng phần mềm VNPT-HIS) các đơn vị sử dụng 

phần mềm HIS khác (BR, LL, Mắt…) việc lạm dụng BHYT.  

o Đánh giá, so sánh  phân hạng BV các tuyến trong tỉnh, khả năng chuyên môn, 

tỷ lệ % đạt CM theo quy định, đạt chuyên môn ở tuyến cao hơn. 

o Trong thời gian chờ trình, xin ý kiến UBND tỉnh phương án cứu nạn trên biển, 

giao cho bệnh viện Lê Lợi làm đầu mối nhận nhiệm vụ phối hợp cấp cứu trên 

biển khi có yêu cầu, nghiên cứu Thông tư 92 về việc thanh toán chi phí trong 

hoạt động cứu nạn trên biển. 

o Hoàn thành báo cáo tổng hợp đánh giá hoạt động bệnh viện và khối tuyến năm 

2017. 

3. Một số công tác khác: 

o Rà soát phân bổ kinh phí cho hệ DP đủ 30%; lập KH, dự toán KP bảo đảm 

triển khai sớm các chương trình y tế, dân số ngay từ đầu năm. 

o Chuẩn bị nội dung và hướng dẫn thực hiện đề án XHH tuyến TYT, điều kiện 

tài chính, nhân sự… 

o Đánh giá việc sử dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; khai thác hiệu quả các 

nguồn lực, tránh lãng phí. KHTC giám sát báo cáo thống kê tài sản, TTB của 

đơn vị, có kế hoạch điều chuyển, bảo đảm sử dụng hiệu quả. 

o Phòng TCCB xây dựng nhu cầu xét tuyển các đơn vị còn lại; Tham mưu việc 

hợp đồng các BS đã nghỉ hưu cho các đơn vị có nhu cầu chuyên môn cần thiết. 

o P.Thanh tra tiếp tục thực hiện, hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội dung chuyên 

môn trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân trong năm 2017. Tập trung 

thanh, kiểm tra HNYTTN TP Vũng Tàu trong năm 2018. 



o Đề xuất triển khai quản lý, kết nối kết quả xét nghiệm (PACS) nội bộ, tiến tới 

kết nối liên thông kết quả XN trong toàn tỉnh.  

o Chuẩn bị kế hoạch kỹ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2018. 

o T4G chủ động thu thập thông tin báo chí cho Ngành, các đơn vị phối hợp, hỗ 

trợ tích cực cung cấp thông tin cho T4G; tham mưu SYT nội dung họp báo khi 

có sự cố truyền thông trong Ngành. 

 

Trên đây là kết luận Giao ban ngành tháng 12/2017, 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 

 


		2017-12-20T04:46:16+0000
	anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn
	Bkav Signature


		2017-12-20T08:12:13+0000
	nhanpt@soyte.baria-vungtau.gov.vn
	Bkav Signature




