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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /TB-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng  12 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 12/2019 

 

Ngày 16/12/2019 vào lúc 8giờ00, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao 

ban Ngành tháng 12/2019, do Giám đốc Sở Y tế chủ trì. Cùng tham dự có BS 

Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế; các Trưởng, Phó phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Y 

tế các huyện, thị xã, thành phố. 

Sau khi các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo Kết luận giao ban tháng 11/2019; phòng Kế hoạch - 

Tài chính Sở báo cáo hoạt động y tế 12 tháng năm 2019, đánh giá tiến độ các 

chương trình y tế-dân số sau 12 tháng, ước thực hiện trong những tháng còn lại 

trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới; các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình KCB, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 

trong tháng. Giám đốc Sở Y tế kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Nhiệm vụ chung: 

a) Các cơ quan, đơn vị: 

- Xây dựng kế hoạch năm 2020, phân kỳ thực hiện; hàng tháng báo cáo 

việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm, tiến độ giải ngân, báo cáo khó khăn, 

vướng mắc, phương hướng hoạt động tháng sau (tránh lập lại tình trạng áp lực 

vào cuối năm) gửi về phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Y tế tổng hợp, phân tích, so 

sánh, nhận xét đánh giá các hoạt động; báo cáo trong giao ban Ngành. 

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm soát việc thực hiện yêu cầu văn bản, 

báo cáo cấp trên đúng thời gian, bảo đảm chất lượng. 

- Cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành “Đề án giao tài sản cho đơn vị”, báo 

cáo về Sở Y tế để có giải pháp giải quyết. 

- Chuẩn bị cho Tổng kết Ngành năm 2019; mỗi đơn vị đề xuất 5 - 10 

CCVC có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong công tác KCB, CSSKND của đơn 

vị, gửi về Sở Y tế trước ngày 10/01/2020. 

- Riêng Trung tâm Pháp y, ngoài các nội dung trên, đề nghị: 

+ Hoàn thiện “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm 

Pháp y tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” gửi về Sở Y tế xem xét. 

+ Đề xuất nhân sự bổ sung do thiếu hụt và nhân sự đào tạo Giám định 

viên Pháp y. 
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b) Phòng Y tế: 

- Nghiên cứu Nghị định 176/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế. Tham mưu UBND huyện trong việc tuyên truyền 

và thực hiện Nghị định; qua đó thể hiện việc cộng đồng xã hội tham gia tích cực 

trong công tác Phòng chống dịch bệnh. 

- Quản lý các cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn, ngăn chặn việc thực 

hiện kỹ thuật xâm lấn trái phép (Filler) có thể gây tai biến cho người dân. 

- Đôn đốc, nhắc nhở các Quầy thuốc chưa triển khai kết nối mạng, áp 

dụng CNTT (hạn chót 31/12/2019). 

2. Phòng Kế hoạch-Tài chính: 

- Đánh giá lại hoạt động, chỉ tiêu các Chương trình, có so sánh cùng kỳ; 

phân tích, đề xuất hướng xử lý các chương trình không còn hoạt động hiệu quả. 

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện xử lý chất thải rắn thuận lợi, bảo đảm 

hiệu quả, đạt yêu cầu, đúng quy định, tiết kiệm chi phí. 

- Tham mưu việc thanh toán dịch vụ y tế, tiến tới không dùng tiền mặt để 

tạo thuận lợi cho người dân. 

- Báo cáo cụ thể về việc thực hiện “Đề án giao tài sản cho các đơn vị”. 

3. Phòng Nghiệp vụ: 

- Thống nhất nội dung dự thảo “Đề án thu hút, phát triển nguồn nhân lực 

ngành Y tế”; chuẩn bị đăng ký tờ trình xây dựng Nghị quyết trình HĐND cho 

năm 2020. 

- Đôn đốc thực hiện, hoàn thành nội dung các Quầy thuốc triển khai ứng 

dụng Công nghệ thông tin – Kết nối mạng. 

- Nghiên cứu đưa một số thuốc “Biệt dược gốc” còn thiếu vào đấu thầu 

thuốc trong thời gian tới, hạn chế tình trạng thiếu thuốc cung cấp cho Cán bộ  

thuộc BVSKCB quản lý. 

- Hướng dẫn Trung tâm Y tế thủ tục mua sắm vacccin chương trình dại 

miễn phí của tỉnh. 

- Hướng dẫn phân cấp, phân quyền, trách nhiệm trong lĩnh vực tài chính  

cho các cơ quan, đơn vị. 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo Sơ kết Đường dây nóng của Tỉnh, của Bộ Y 

tế. 

4. Văn phòng: 

- Hàng tháng, xây dựng chương trình Hội nghị Giao ban Ngành gửi trước 

cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị. 

- Xây dựng lịch và tham mưu phân công Lãnh đạo Sở tham dự Tổng kết 

các cơ quan, đơn vị; phối hợp chuẩn bị Tổng kết Ngành năm 2019 

- Báo cáo tiến độ thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy đến năm 
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2019; phương hướng trong năm 2020 và thời gian tới.  

- Hướng dẫn phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự cho các cơ 

quan, đơn vị. 

- Phối hợp khảo sát cơ sở vật chất cho CDC, tham mưu về dự kiến nhân 

sự CDC. 

5. Thanh tra: 

- Phối hợp với Văn phòng tham mưu xử lý dứt điểm vụ việc, các nội 

dung tồn tại của cá nhân, tập thể tại Trung tâm Y tế dự phòng. 

- Thanh, kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ, cơ sở Spa. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xử lý đơn thư, khiếu nại, tiếp công 

dân… đúng quy định. 

Trên đây là Kết luận Giao ban Ngành tháng 12/2019. Ngoài các nội dung 

nêu trên, yêu cầu tiếp tục thực hiện các nội dung chưa hoàn thành theo Kết luận 

Giao ban Ngành tháng 11/2019. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế phối hợp triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Các P.Giám đốc SYT;                                                                     

- Các P.CMNV SYT (t/hiện); 

- Các CQ, ĐV trực thuộc (t/hiện); 

- Các PYT H-TX-TP (t/hiện); 
- Lưu: VP, VT. 

 

 

 Phạm Minh An 
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