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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 06/2018 
_______________________________ 

 

 

Ngày 15/06/2018 vào lúc 08:30 giờ,  tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 06/2018 do BS Phạm Minh An – GĐ SYT chủ trì. 

Cùng tham dự cuộc họp có BS Nguyễn văn Thái – PGĐ SYT, các Trưởng 

phòng chức năng, KT trưởng của 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 việc thực 

hiện những nội dung công việc theo Kết luận Giao ban Ngành tháng 05/2018, các 

ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên dự họp; Lãnh đạo Sở Y tế có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

A. Về nhiệm vụ chung: 

1. Thủ trưởng các đơn vị: 

- Chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Thông báo của Tỉnh ủy về việc tuyên 

truyền cho nhân viên và người thân trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa 

bàn, nơi cư trú; không tham gia xuống đường, biểu tình…gây xáo trộn xã hội. 

- Rà soát, hoàn thành báo cáo về việc giao tài sản, giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất; quản lý, sử dụng TTB…, tình hình tự chủ tài chính, xã hội hóa tại đơn vị; 

hoàn thành việc xây dựng danh mục thiết bị y tế chuyên dùng. 

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung, giải pháp (kế hoạch, đề án) nhằm nâng thu nhập 

và yên tâm phục vụ đối với đội ngũ BS (phòng KHTC phối hợp, hướng dẫn). 

- Chấn chỉnh công tác thông tin, báo cáo về các sự việc đột xuất, nổi bật, tình 

hình dịch bệnh nguy hiểm, khẩn cấp cho lãnh đạo, cấp trên có liên quan; kịp thời 

nắm bắt và có hướng xử lý. 

2. Phòng KH-TC: 

-   Trong báo cáo tháng, quý; yêu cầu báo cáo các đơn vị trực thuộc, các phòng 

chức năng SYT tập trung bám sát các nội dung liên quan theo chỉ tiêu NQ TU, 

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…, phần đánh giá, các giải pháp chủ 

yếu trong thời gian tới. 

-    Tập trung quyết toán hoàn thành công trình, dự án TTYT Đất Đỏ, BVYHCT… 

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. 

-    Chuẩn bị nội dung tham quan, học tập triển khai mô hình CDC của các tỉnh. 

-    Tiếp tục rà soát 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 
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dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định. 

4. Phòng NVY: 

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

nhằm nâng BVBR lên hạng 1 năm 2018.  

-   Bám sát, hoàn thành nội dung KSK học sinh. 

-   Nghiên cứu các giải pháp đưa BV chuyên khoa trong tỉnh có thể tham gia KCB 

ban đầu BHYT.  

-   Phối hợp KHTC, TTPC HIV/AIDS nghiên cứu tham mưu triển khai việc mua 

thẻ BHYT và cùng chi trả cho đối tượng là bệnh nhân nhiễm HIV. 

5. Phòng QLHN: 

-  Chuẩn bị nội dung chi tiết, cụ thể trước khi tham quan, học tập mô hình BS gia 

đình (dự kiến vào tháng 7/2018).  

-   Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý nội dung xử lý chất thải y tế tư nhân. 

6. 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 CN SYT kiểm tra công vụ, CCHC, công tác tổ 

chức…(thực hiện trong Quý 2). 

7. Văn phòng: 

-  Giám sát thực hiện việc sửa chữa các nội dung thiếu sót (đơn vị đã hứa) theo 

thông tin trả lời phản ánh qua đường dây nóng của BYT và đường dây nóng của 

UBND tỉnh. 

B. Về nhiệm vụ chuyên môn: 

-   Giám sát các cas bệnh H1N1, tiếp tục tuyên truyền, tập huấn về dự phòng, điều 

trị các bệnh mùa mưa: SXH, TCM, các dịch bệnh mới nổi…; chuẩn bị vật chất, 

phương tiện, con người… đủ đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. 

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

-  Tập trung tuyên truyền (truyền thông, tọa đàm…) nội dung thực hiện Kế hoạch 

tiêm chủng bằng CombE five vào tháng 7/2018 trên địa bàn tỉnh BRVT. 

-   Rà soát công tác PCLB/2018.  

-  Phòng Y tế chủ động, tăng cường tập trung nguồn lực thực hiện kế hoạch trong 

công tác quản lý HNYDTN, ATVSTP trên địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm, 

không dàn trải, phân tán. 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 06/2018; 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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