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Ngày 15/4/2021, vào lúc 08giờ00, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Hội nghị 

giao ban Ngành thường kỳ tháng 4/2021, BS Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế 
chủ trì Hội Nghị. 

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 4 và 

Phương hướng chủ yếu tháng 5 năm 2021; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 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, các dịch bệnh 

khác có khuynh hướng gia tăng như TCM, Thủy đậu, Quai bị,… Không lơ là để 
xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.  

- Xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống phát sinh dịch bệnh 

trước, trong thời gian diễn ra bầu cử các cấp. Báo cáo công tác y tế liên quan bầu 
cử, gửi về phòng Nghiệp vụ trước 15giờ thứ Năm hàng tuần, để tổng hợp báo cáo 
Uỷ ban bầu cử tỉnh vào thứ Sáu. 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn của đơn vị cho cả nhiệm kỳ, 
có lộ trình, có phụ lục sơ đồ Gant. 

- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thi tuyển chức danh LĐ,QL; 
rà soát và tiếp tục đăng ký theo gia hạn. 

- Thực hiện báo cáo công tác Kê khai tài sản đúng quy định, khắc phục các 
khuyết điểm đã được góp ý. 

- Chú trọng công tác CCHC, rà soát, cải tiến quy trình, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người dân. 

- Các TTYT báo cáo phương án sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất chuẩn bị cho 

việc triển khai chạy thận nhân tạo; cử nhân sự tham gia lớp đào tạo chạy thận nhân 
tạo gửi về Sở Y tế. Giao BV Bà Rịa liên hệ và phối hợp với các đơn vị tuyến trên 
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tổ chức lớp Thận nhân tạo cho BS, ĐD của các đơn vị. 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xử lý nhà đất (Giấy quyền sử dụng đất của 
đơn vị và các TYT trực thuộc..), liên hệ địa phương và phòng Kế hoạch-Tài chính 
để được hướng dẫn. 

- Các đơn vị đang được “đầu tư công” quan tâm theo dõi và báo cáo hàng 
tháng tiến độ triển khai (theo kế hoạch đã được phê duyệt). 

- Quan tâm đến công tác giử chân Bác sĩ tại đơn vị; chú trọng các chế độ, 
chính sách của công chức, viên chức và người lao động. 

- Các TTYT phối hợp chặc với phòng Y tế, nắm tình hình y tế trên địa bàn, 
tham mưu tốt cho UBND và báo cáo tình hình trong giao ban Ngành hàng tháng. 
Báo cáo công tác tháng theo đúng quy định. 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng và trình Sở Y tế Kế hoạch 
tiêm ngừa vaccin phòng bệnh Covid-19 đợt 2. 

2. Phòng Nghiệp vụ: 

- Là đầu mối tham mưu các lớp thực hành cho Bác sĩ; giám sát, theo dõi, 

cấp giấy xác nhận thời gian thực hành… cho BS trong Kế hoạch thực hành tại BV 
Bà Rịa, BV Vũng Tàu. 

- Rà soát các thuốc rớt thầu (hoặc dự đoán khó trúng thầu), nghiên cứu 
tham mưu thuốc thay thế hoặc xem xét thay đổi phác đồ điều trị. 

- Tiếp tục giám sát, hướng dẫn chuyên môn đảm bảo an toàn, phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 bảo đảm an toàn trong thời gian bầu cử Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp.  

- Rà soát lại hoạt động Khám sức khỏe học sinh; Khám, quản lý sức khỏe 
người cao tuổi; đảm bảo triển khai đúng tiến độ và hiệu quả; phối hợp phòng Kế 
hoạch-Tài chính về kinh phí triển khai thực hiện. 

- Theo dõi Kế hoạch thực hiện Đề án 1816 của toàn Ngành, chú trọng hỗ 
trợ TTYT Côn Đảo. 

- Tham mưu thời gian thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phù hợp, không 
ảnh hưởng thời điểm Bầu cử (dự kiến ngày 16/5/2021). 

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

- Rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2021-2025; 

điều chỉnh kế hoạch, phân kỳ từng năm, lộ trình thực hiện, gửi về các đơn vị làm 
cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. 

- Báo cáo tháng của Sở Y tế thể hiện các nội dung chủ yếu: Kế hoạch, Tài 
chính, Cải cách hành chính, Thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

- Giám sát, kiểm tra việc điều chuyển, sử dụng Trang thiết bị y tế, không để 
tình trạng ‘đắp mền”, lãng phí 

- Đầu tư công: Theo dõi tiến độ cơ sở mới đang triển khai xây dựng; đề 
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nghị các đơn vị báo cáo hàng tháng. 

- Tham mưu cuộc họp rà soát, tháo gở khó khăn vướng mắc về kinh phí 
chậm trễ thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số làm ảnh hưởng đến hoạt động 
các chương trình. 

- Hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong việc thu hồi phí XN Covid-19 
mà các cơ sở thu hộ còn nợ (tham mưu văn bản nhắc nhở, hướng dẫn). 

4. Văn phòng: 

- Chú trọng công tác CCHC, xem đây là nhiệm vụ chính. Hàng tháng báo 
cáo tổng hợp hoạt động CCHC của Ngành. 

- Rà soát các chế độ, chính sách; tham mưu hướng dẫn thống nhất trong 
toàn Ngành. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản 
lý.  

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu thực hiện Kết 
luận 04 của thanh tra. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính sách “Đào tạo và 
thu hút Bác sỹ cho ngành Y tế ”. 

- Theo dõi dõi các đơn vị đăng ký tham gia các lớp học, tâm thần, thận 
nhân tạo. Chủ động liên hệ các cơ sở đào tạo để triển khai. 

5. Thanh tra: 

- Rà soát các nhiệm vụ thanh tra, khi cần trưng dụng cán bộ chuyên môn hỗ 
trợ để giải quyết kịp thời, đúng thời hạn. 

- 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. 

- Phối hợp Văn phòng Sở tiếp tục thực hiện Kết luận 04 của Thanh tra tỉnh. 

Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban Ngành tháng 04/2021 của Sở Y tế. 

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. 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Minh An 
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