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Ngày 15/3/2021, vào lúc 08:00 giờ, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao
ban Ngành thường kỳ tháng 3/2021 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 3 và
Quý I năm 2021; các Phòng thuộc Sở Y tế báo cáo thực hiện nhiệm vụ Ngành Quý
I năm 2021 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 bệnh trong đơn vị y tế và trong cộng
đồng. Xây dựng kế hoạch kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh về y tế
trước, trong thời gian diễn ra bầu cử các cấp.
- 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. Báo cáo thường kỳ theo quy định của đơn vị
trước ngày 20 hàng tháng.
- Quan tâm nhiệm vụ xử lý nhà đất (liên hệ địa phương và PKH-TC để
được hướng dẫn).
- Chi cục ATVSTP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở chế
biến, cung cấp thức ăn theo phân cấp; không để xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm
trong thời gian diễn ra bầu cử các cấp. Báo cáo sớm trường hợp 42 trẻ nghi ngộ
độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn TP Vũng Tàu, vào BV Lê Lợi.
- TTKSBT triển khai công tác tiêm chủng ngừa Covid-19 cho các đơn vị
theo kế hoạch, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Tham mưu BCĐ phòng chống
dịch trong việc thu hồi nợ kinh phí xét nghiệm của các đơn vị (KS) còn chưa thanh
toán.
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- Các TTYT (TTYT Phú Mỹ, Châu Đức, Đất Đỏ, Long Điền) được giao
nhiệm vụ triển khai bộ phận “Thận nhân tạo” lập kế hoạch về nội dung chuẩn bị cơ
sở vật chất và đào tạo nhân sự chuyên môn BS, ĐD; thực hiện hoàn thành trong
năm 2021.
- Nhắc nhở các đơn vị chấn chỉnh công tác báo cáo nhanh cho lãnh dạo Sở
những sự việc nghiêm trọng trong địa bàn, đơn vị (cấp cứu hàng loạt, ngộ độc, sự
cố nghiêm trọng…).
- Quan tâm đến công tác giử chân BS tại đơn vị.
- Các phòng Y tế phối hợp chặc với TTYT, nắm tình hình y tế trên địa bàn,
tham mưu tốt cho UBND và báo cáo tình hình trong giao ban Ngành hàng tháng.
2. Phòng Nghiệp vụ:
- Là đầu mối phối hợp CDC tăng cường giám sát, hướng dẫn chuyên môn
đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bảo đảm ATVSTP trong thời
gian bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Có kế hoạch kịp thời ứng phó
với các tình huống phát sinh về y tế liên quan đến bầu cử. Báo cáo thường kỳ theo
quy định (T6 hàng tuần).
- Rà soát lại hoạt động KSK HS, Khám, quản lý sức khỏe người cao tuổi;
đảm bảo triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, phối hợp Phòng KH-TC về kinh phí
thực hiện.
- Tham mưu việc hướng dẫn phân cấp việc duyệt đề cương NCKH cho các
đơn vị.
- Triển khai KH thực hiện Đề án 1816 cho toàn Ngành.
- Tham mưu nội dung liên quan công suất sử dụng giường bệnh.
3. Phòng Kế hoạch – Tài chính:
- Xây dựng báo cáo thể hiện việc theo dõi tiến độ thực hiện các đầu việc,
các chỉ tiêu được giao, có đánh giá nhận xét đối với từng chỉ tiêu cụ thể, , việc thực
hiện của các đơn vị. Hướng dẫn đơn vị báo cáo định kỳ hàng tháng bảo đảm nội
dung và chất lượng số liệu.
- Bám sát Sở Tài chính, hướng dẫn các đơn vị việc quyết toán và sử dụng
kinh phí KSK học sinh, khám, quản lý sức khỏe người cao tuổi đúng quy định.
- Rà soát, nghiên cứu nội dung phê duyệt, cấp kinh phí cho các hoạt động
các chương trình, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của các chương trình,
tránh tình trạng kinh phí chậm trễ, dồn công việc vào thời điểm cuối năm, không
hiệu quả.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch đi thăm và làm việc của Lãnh đạo SYT
đến tất cả đơn vị trực thuộc.
- Theo dõi tiến độ cơ sở mới đang triển khai xây dựng; đề nghị các đơn vị
báo cáo hàng tháng.
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- Giám sát việc di dời của BV Lê Lợi, bảo đảm Bệnh viện Đa khoa Vũng
tàu đưa vào hoạt động (thời hạn 30/4).
- Nghiên cứu, tham mưu SYT điều chuyển tủ vi sinh từ CC ATVSTP cho
đơn vị có nhu cầu (trên cơ sở tiêu chuẩn định mức TTB được phê duyệt)
4. Văn phòng:
- Chú trọng công tác CCHC, giải quyết hồ sơ mức độ 3, 4. Hàng tháng báo
cáo hoạt động công tác CCHC.
- Thống kê báo cáo thực trạng nguồn nhân lực bác sỹ chuyên khoa, qua đó
tham mưu cơ chế về công tác điều chuyển, biệt phái,1816…Đảm bảo đủ năng lực
cho khoa Khám bệnh và KSK NVQS…
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản
lý và xét tuyển biên chế còn lại cho toàn Ngành.
- Rà soát lại phân công nhiệm vụ của các phòng; tham mưu điều chỉnh khi
cần thiết.
- Tham mưu, phối hợp hoàn thành xử lý theo kết luận thanh tra, kiểm toán
(02,04).
- Triển khai công tác đào tạo lớp Tâm thần (6 tháng).
- Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính sách “Đào tạo, thu hút bác
sỹ cho ngành Y tế ”
5. Thanh tra:
- Tập trung công tác trả lời đơn thư ,khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tồn
đọng, kéo dài, nhất là trong thời kỳ diển ra bầu cử các cấp.
- Quan tâm cập nhật phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; chú trọng
kiểm tra hành nghề YTTN liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ, chăm sóc da…
- Giám sát kế hoạch trừ nợ theo kết luận thanh tra, kiểm toán.
Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 3/2021, 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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