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THÔNG BÁO 

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

tại hội nghị giao ban ngành tháng 11/2016 
_______________________________ 

 

 

Ngày 14/11/2016 tại phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao ban ngành tháng 

11/2016 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 và 

Trưởng phòng Y tế các huyện, thành phố.  

Dự họp thay: BS Lộc - PGĐ BV Tâm Thần, BS Thanh – PGĐ BV Mắt, đ/c 

Trúc - TT TT GDSK, đ/c Hằng - PYT Tân Thành. 
 

Sau khi nghe các báo cáo và 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 công tác chuyên môn: 

- Lĩnh vực Dự phòng:  

o Đề nghị các đơn vị thuộc khối Dự phòng tiếp tục tăng cường công tác 

phòng chống dịch, bệnh, trong đó ưu tiên và tập trung phòng, chống các 

bệnh dịch mới (Zika), các loại dịch bệnh lưu hành (SXH, TCM, …). 

o Về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản: Vấn đề triển khai tập huấn kỹ 

thuật đo vòng đầu thai nhi nhằm phát hiện bệnh lý Zika ở các phụ nữ 

mang thai, đề nghị Trung tâm CSSKSS rà soát nếu trong ngành có BS đủ 

khả năng tâp huấn về nội dung này thì tham mưu với Sở Y tế để sớm 

triển khai thực hiện. 

o Đối với trường hợp bệnh nhân bị Zika tại BR-VT: Đề nghị TTYT Dự 

Phòng khẩn trương phối hợp với phòng NVY và tham mưu các quy trình 

thực hiện tiếp theo. Đồng thời, qua đó rà soát lại và tổng hợp báo cáo tình 

hình dịch, bệnh Zika, SXH (thực trạng, nguyên nhân và định hướng sắp 

tới). 

- Lĩnh vực Điều trị: 

o Đề nghị các đơn vị KCB tiếp tục rà soát lại những kỹ thuật chuyên môn 

có vướng mắc khi thanh toán BHYT và tổng hợp trình Sở Y tế xem xét, 

giải quyết.  

o Yêu cầu các đơn vị KCB thường xuyên nhắc nhở CBYT, trong đó đặc 

biệt là các bác sỹ trong quá trình thăm, khám bệnh nhân phải giải thích và 

tư vấn, hướng dẫn, giải thích, … cho bệnh nhân, người nhà biết rõ về tình 

hình và diễn biến của bệnh tật. 

o Đề nghị các đơn vị thuộc khối điều trị rà soát lại và thực hiện đúng quy 

định việc mua bán sữa tại cơ sở y tế. 
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- Lĩnh vực An toàn thực phẩm:  

o Đề nghị Chi cục ATVSTP tiếp tục rà soát lại và chuẩn bị kỹ các nội dung 

liên quan đến công tác an toàn thực phẩm để báo cáo với lãnh đạo tỉnh 

trong kỳ họp sắp tới. 

o Về việc đề xuất mua xe chuyên dụng hay xe bán tải: Đề nghị Chi cục 

ATVSTP tham khảo giá xe và đề xuất hướng XHH cụ thể (doanh nghiệp 

liên quan) để Sở Y tế có cơ sở tham mưu, trình lãnh đạo tỉnh xét duyệt. 
 

2. Một số công tác khác: 

- Đề nghị trường TCYT chia sẻ với ngành Y tế và tạo điều kiện thuận lợi để 

lắp đặt hệ thống thoát nước của bệnh viện YHCT sớm hoàn thành và triển 

khai hoạt động. 

- Đề nghị P.KHTH Sở tham mưu và nhắc nhở các đơn vị liên quan tổ chức 

đánh giá lại hiệu quả của từng chương trình, dự án, … đã thực hiện và tổng 

hợp báo cáo kết quả. 

- Đề nghị P.TCCB Sở tham mưu và sớm hoàn thành công tác quy hoạch của 

ngành Y tế. 

- Đề nghị P.NVY tham mưu, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị liên 

quan tổ chức, đánh giá tình hình hoạt động của các Phòng khám ĐKKV và 

Trạm Y tế, để có cơ sở tham mưu lãnh đạo về định hướng hoạt động sắp tới. 

- Về vấn đề tự chủ tại các đơn vị trực thuộc: Tỉnh đề nghị ngành Y tế cần tính 

toán để tăng số lượng đơn vị triển khai, thực hiện và tiếp tục tăng cường 

công tác XHH để giảm chi tiêu công. 

- Sắp tới toàn ngành sẽ phải làm lại công tác “Tinh giản biên chế” và đề án 

“Vị trí việc làm”. 

- Về công tác CCHC: Đề nghị tất cả các đơn vị trực thuộc quan tâm và cải 

tiến các quy trình, dịch vụ có liên quan đến người dân nhằm giảm phiền hà 

cho các tổ chức, công dân, trong đó đặc biệt là công tác cải cách thủ tục 

hành chính. Ngoài ra cần tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT vào tất cả 

các hoạt động của đơn vị. 

 

Trên đây là kết luận giao ban ngành tháng 11/2016, 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: VT, VP 
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