
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 3/2023 
 

Ngày 14/3/2023, vào lúc 14giờ00, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Hội 

nghị giao ban ngành thường kỳ tháng 3/2023; 

BS Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế chủ trì. Cùng tham dự cuộc họp có 

Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Kế toán trưởng Sở Y tế; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc (BS Tú họp thay BS Phước – Bệnh 

viện Vũng Tàu; CN Trang họp thay BS Linh – Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm; BS Hữu họp thay BS Nam – Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc); Trưởng 

phòng Kế hoạch các đơn vị KCB trực thuộc; Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, 

thành phố. 

Vắng: Phòng Y tế: huyện Côn Đảo, Long Điền; Trưởng phòng Kế hoạch 

các đơn vị: Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, Phú Mỹ, 

Long Điền, Châu Đức. 

Sau khi nghe phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo tóm tắt hoạt động tháng 

02 và phương hướng tháng tới, Văn phòng báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Thông báo kết luận giao ban Ngành tháng 02, 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 trực thuộc: 

1.1. Rà soát, báo cáo cập nhật số liệu nhân sự đến thời điểm hiện tại (trên 

ứng dụng đã triển khai). 

1.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Nghiên cứu tham mưu phương 

án hướng dẫn các cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm (quy trình 3 bước, lưu mẫu 

…) 

1.3. Các đơn vị khám chữa bệnh:  

 - Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ tiêu Kế hoạch năm 

2022 và quý I/2023, những khó khăn vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực 

hiện (nhân lực, TTB, tài chính, phát triển chuyên khoa …) 

 - Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao có 

thiếu hay không ? 

 - Nguyên nhân dẫn đến việc khám chữa bệnh của tuyến cơ sở chưa cao? Ý 

kiến đề xuất. 

 2. Phòng Nghiệp vụ: 
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- Rà soát cách tính công suất giường bệnh của Bộ Y tế và đề xuất ý kiến. 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

- Rà soát, báo cáo các nội dung xã hội hóa. 

3. Văn phòng 

- Khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức 

năng và nhiệm vụ của Sở Y tế. 

- Xây dựng dự thảo các Nghị quyết về chính sách y tế gửi các đơn vị có ý 

kiến. 

- Tiếp tục tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

Trên đây là kết luận Giao ban Ngành tháng 3/2023, 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 và gửi báo cáo thực hiện về Sở Y tế trước ngày 09/4/2023./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- P.Giám đốc SYT; 

- Các CQ, ĐV trực thuộc SYT(T/hiện); 

- Các P.CMNV SYT (T/hiện); 

- Các Phòng Y tế  H, TX, TP (T/hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Minh An 
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