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Ngày 16/12/2020, vào lúc 08:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao
ban Ngành thường kỳ tháng 12/2020 do BS Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế
chủ trì.
Cùng tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, Phó phòng
chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 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.
Sau khi nghe Phòng Kế hoạch-Tài chính báo cáo hoạt động y tế tháng 12 và
12 tháng năm 2020; các Phòng thuộc Sở Y tế báo cáo thực hiện nhiệm vụ Ngành
tháng 11/2020 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 kết luận, chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị:
- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid- 19, không chủ quan,
lơ là ảnh hưởng đến nguy cơ lây lan dịch trong đơn vị y tế và trong cộng đồng.
- Quy định báo cáo thường kỳ việc thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở Y tế
(số liệu của tháng báo cáo) căn cứ Báo cáo tháng, phương hướng của SYT và
Thông báo kết luận giao ban Ngành; Báo cáo thể hiện phương hướng và kế hoạch
triển khai của đơn vị, gửi về Phòng KH-TC SYT để tổng hợp vào báo cáo chung
của SYT, trước ngày 10 hàng tháng. Các phòng báo cáo ngày 12 hàng tháng trước
Giao ban Ngành;.
- TTKSBT đôn đốc thực hiện, hoàn thành giải ngân các chương trình cho
các đơn vị sử dụng kinh phí chương trình năm 2020.
- Các đơn vị KCB có kế hoạch tự đánh giá chất lượng bệnh viện trước khi
đoàn SYT phúc tra, đánh giá.
- Các đơn vị báo cáo danh sách viên chức năm 2021 đăng ký tham gia đào
tạo sau đại học lĩnh vực chuyên môn hoặc bồi dưỡng chính trị trung, cao cấp.
- Nhắc nhở các đơn vị việc gửi VB tham mưu vượt cấp lên cấp trên không
thông qua SYT.
- Phòng Nghiệp vụ:
- Chuẩn bị chương trình tổng kết 02 khâu đột phá, Phối hợp phòng KHTC
tổ chức họp chuyên đề đầu năm triển khai cho toàn Ngành về công tác dược,
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BHYT, đấu thầu, mua sắm thuốc, VTYT, quản lý TTB…
- Lập KH thực hiện Đề án 1816 cho toàn Ngành.
- Tiếp tục giám sát công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các cơ sở PK,
TYT…Tham mưu triển khai, thực hiện nghiên cứu đề tài (điều trị, dự phòng) trong
lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.
- Hướng dẫn công tác PC dịch Covid cho các đơn vị xin tổ chức sự kiện có
đông người tham gia.
- Tham gia phúc tra công tác KSK NVQS tại các TTYT.
- Triển khai Thông tư 21/2020/TT-BYT thực hành để cấp chứng chỉ hành
nghề KB, CB đa khoa đối với BS y khoa.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu Khám, quản
lý sức khỏe người cao tuổi, KSK học sinh, Quản lý bệnh không lây nhiễm… đảm
bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2020.
- Phối hợp các phòng CM SYT đánh giá hoạt động Dinh dưỡng trong các
cơ sở KCB theo Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của BYT Quy định
về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.
2. Phòng Kế hoạch – Tài chính:
- Phối hợp Thanh tra hướng dẫn các đơn vị các quy định, quy trình đấu thầu
mua sắm TTBYT, VTYT, thuốc, thực phẩm … cho các đơn vị.
- Tổng hợp báo cáo các nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao
năm 2021, theo dõi và nhắc nhở các đơn vị có liên quan thực hiện theo tiến độ.
- Hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thành công tác tài chính còn vướn mắc của
CDC.
- Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc bảo đảm giải quyết đúng,
đủ kinh phí cho công tác PCD Covid.
3. Văn phòng:
- Tham mưu Kế hoạch Tổng kết Ngành năm 2020.
- Theo dõi, nhắc nhở các phòng cập nhật và có kế hoạch triển khai các
VBQPPL mới, có hiệu lực thi hành.
- Có kế hoạch triển khai và kiểm tra công tác thuộc lĩnh vực văn phòng:
Đào tạo, Công tác cán bộ, Luật Lao động…
- Triển khai, hoàn thành nội dung Xét, đánh giá CC,VC; thi đua-khen
thưởng năm 2020.
- Thực hiện, hoàn thành báo cáo nội dung thực hiện Kết luận 04 của Thanh
tra Tỉnh và tham mưu UBND Tỉnh về việc tiếp tục cấp kinh phí đào tạo theo địa
chỉ cho sinh viên.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và xét
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tuyển biên chế còn lại cho toàn Ngành.
4. Thanh tra:
- Đầu mối theo dõi tiến độ thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán theo
đúng quy định.
- Bổ sung nội dung tập huấn chuyên ngành, phổ biến VBQPPL cho các đơn
vị vào kế hoạch Thanh tra năm 2021.
Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 12/2020, 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.
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