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_______________________________

Ngày 14/10/2020, vào lúc 8:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao
ban Ngành thường kỳ tháng 10/2020 do BS Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế
chủ trì.
Cùng tham dự cuộc họp có các Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ
thuộc Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Y tế
huyện, thị xã, thành phố. TTYT Quân Dân Y huyện Côn Đảo tham gia trực tuyến.
Vắng: TTYT Châu Đức, TTYT Đất Đỏ, BV Mắt.
Sau khi nghe Phòng Kế hoạch-Tài chính báo cáo hoạt động y tế 9 tháng năm
2020; các Phòng thuộc Sở Y tế báo cáo thực hiện nhiệm vụ Ngành tháng 9/2020 và
các nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai trong thời gian tới; các ý kiến của các thành
viên dự họp. Giám đốc Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo tình hình đơn vị sau khi đưa vào
hoạt động; các kiến nghị, đề xuất (nếu có) gửi về Sở Y tế để các phòng liên quan
tham mưu, hỗ trợ. Nhanh chóng làm hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động.
- Chi cục ATVSTP phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính đôn đốc hoàn
thành các kế hoạch liên quan đến các tờ trình chậm tiến độ về tài chính.
- BV Bà Rịa phối hợp chặt chẽ với TTYT H.Long Điền trong việc tăng
cường BS chuyên khoa Nhi hỗ trợ công tác điều trị Covid-19.
- Giao Hiệu trưởng trường Trung cấp Y tế chủ động liên hệ, ngoại giao
trong việc nâng cấp lên trường Cao đẳng y tế.
- Các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch năm, sớm có
biện pháp can thiệp, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa đạt theo kế hoạch.
Quan tâm thực hiện giải ngân các chương trình mục tiêu, kế hoạch sử dụng ngân
sách.
- Các cơ quan, đơn vị báo cáo năm về công tác Cải cách hành chính trước
ngày 20/10/2020 và kiểm soát thủ tục hành chính trước ngày 18/12/2020 để tổng
hợp báo cáo đúng thời gian quy định.
- Các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện, cử nhân viên tham gia đào
tạo:
+ Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (liên thông, sau đại học…); đào
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tạo theo chuẩn quy hoạch (chính trị, tin học, ngoại ngữ, quản lý,…); đào tạo liên
tục,...
+ Mỗi đơn vị KCB cử 02 BS đăng ký tham gia đào tạo chuyên khoa Tâm
thần (dự kiến triển khai đào tạo trong năm 2021).
+ BV Bà Rịa quan tâm đào tạo chuyên khoa Tim mạch, Ung bướu (theo
định hướng phát triển chuyên môn của đơn vị).
2. Phòng Nghiệp vụ:
- Hướng dẫn các đơn vị về việc cấp chứng chỉ hành nghề và vai trò của
Giám đốc trong việc phân công thực hiện các kỹ thuật chuyên môn tại đơn vị.
- Rà soát quy định cấp CCHN cho các BS cử đi học.
- Tham mưu đào tạo đặt hàng chuyên khoa theo quy hoạch phát triển
chuyên môn của đơn vị đối với Bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sau khi hoàn thành thực
hành.
- Lập Kế hoạch hỗ trợ chuyên môn (1816) từ BV tuyến tỉnh cho các đơn vị
tuyến huyện năm 2021.
- Khi có yêu cầu phục vụ y tế trên địa bàn, ưu tiên sắp xếp cho đơn vị Y tế
địa phương phụ trách.
- Chuẩn bị nội dung Họp bàn về Phát triển chuyên môn ngành Y tế BR-VT.
3. Phòng Kế hoạch – Tài chính:
- Báo cáo hoạt động tháng, quý… cần đánh giá, so sánh việc thực hiện chỉ
tiêu so với cùng kỳ, có giải pháp khắc phục yếu kém, tồn tại, giao đơn vị thực hiện.
Hàng tháng có đánh giá lại.
- Đôn đốc 04 đơn vị chưa hoàn thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và theo dõi các TTYT thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho các TYT.
- Phối hợp Thanh tra Sở rà soát các khoa, bộ phận Dinh dưỡng tại các đơn
vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu cung cấp thức ăn,
sữa…
- Tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân kinh phí các chương trình, nhiệm vụ
năm; tình hình giái quyết hậu cần trong công tác phòng chống dịch (kinh phí, các
chi phí cho chế độ phụ cấp PCD).
- Theo dõi, rà soát kế hoạch di dời của BV Lê Lợi.
- Rà soát lại cơ sở vật chất của CDC, thời hạn giao cơ sở vật chất của
HIV/AIDS củ cho Trung tâm kiểm nghiệp DPMP
- Báo cáo tình hình 100% TYT đạt chuẩn Quốc gia y tế xã.
4. Văn phòng:
- Tiếp tục rà soát quy định về phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trong
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việc thực hiện nhiệm vụ.
- Xây dựng kế hoạch thi tuyển lãnh đạo, quản lý và xét tuyển các đơn vị
trong Ngành năm 2020.
- Rà soát, tham mưu luân chuyển các chức danh trong Ngành theo quy
định.
- Rà soát lại kế hoạch đào tạo (chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học,
quản lý, . . .). Ưu tiên đào tạo đặt hàng cho TTYT QDY Côn Đảo.
5. Thanh tra:
- Quan tâm thường xuyên cập nhật, sử dụng Phần mềm Khiếu nại, tố cáo.
- Báo cáo nội dung Đường dây nóng của tỉnh và Bộ Y tế: gửi cho các đơn
vị để biết và tránh lập lại nội dung sai sót của đơn vị mắc phải.
- Phân tích nội dung trả lời, những phản ánh lập lại và việc chấn chỉnh của
các đơn vị.
- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân…
Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 10/2020, đề nghị các cơ quan,
đơn vị và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế nghiên cứu, 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 SYT(T/hiện);
Các PYT H, TX, TP (T/hiện);
Lưu: VP, VT.
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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