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KẾ HOẠCH
HỘI THẢO VỀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CSSK

CHO NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÁC DỰ ÁN CHẤT LƯỢNG CAO 

Thực hiện kế hoạch số 31-KH/TU ngày 10/02/2020 của Tỉnh ủy về Kế
hoạch tổ chức các hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị
trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần VII nhiệm kỳ 2020-2025;  Sở Y tế tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu lập kế hoạch tổ chức buổi hội thảo về các giải pháp nâng cao
chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và phát triển các
dự án chất lượng cao như sau: 

1. Mục đích  :

Nhằm tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết, sự đóng góp của các đồng
chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các sở ban ngành, các chuyên gia nhà tư
vấn tham gia, hiến kế, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ cách làm để giúp phát
triển ngành Y tế của tỉnh trên cơ sở đó tổng hợp trình BCH  Đảng bộ tỉnh đưa
vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII quyết nghị.

2. Thời gian và địa điểm:

 - Địa điểm: Hội trường Lầu 3 Sở Y tế. 

 - Thời gian: Dự kiến 01 ngày (sáng từ 8giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13
giờ 00 đến 16 giờ 30); Ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Buổi sáng: Hội thảo các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc
sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều: Hội thảo Nhóm giải pháp phát triển các dự án chất lượng cao.

3. Thành phần tham dự hội thảo  : Dự kiến 60 người
- Chủ trì: Giám đốc Sở Y tế - Lãnh đạo Tỉnh ủy – Lãnh đạo UBND tỉnh.
- Tham dự: 60 (có danh sách thành phần tham dự kèm theo).
- Thư ký: 02 (Phòng Nghiệp vụ và Đảng vụ Đảng ủy Sở Y tế).
- Dẫn chương trình: Bệnh viện Mắt.
4. Nội dung hội thảo  : 02 nhóm giải pháp chính
4.1. Nhóm các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho

nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung 05 giải pháp lớn là: 
+ Giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến, đặc biệt là

tuyến Y tế cơ sở 



+ Các giải pháp thực hiện Đề án BVBR "Văn minh - Thân thiện - Hiện
đại" trong các cơ sở điều trị của tỉnh.

+ Giải pháp Phát triển nguồn nhân lực chuyên môn ngành y tế đáp ứng
nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

+ Các giải pháp thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 
+ Các giải pháp thực hiện tốt công tác ATTP trong tình hình mới.
4.2. Nhóm giải pháp phát triển các dự án chất lượng cao: Giải pháp xã

hội hóa và đầu tư công nghệ cao trong khám chữa bệnh.
5. Khách mời là chuyên gia, đầu ngành tham luận hội thảo  : Dự kiến

mời 05 chuyên gia tham luận.
5.1.  Lãnh đạo Cục quản lý khám chữa bệnh: Mời tham luận về “Các giải

pháp nâng cao chất lượng KB, CB ở các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở”
5.2.  Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh: Mời

tham luận: “Các giải pháp xã hội hóa và đầu tư công nghệ cao trong KB, CB”.
5.3.  Lãnh đạo viện Pasteur: Mời tham luận “ Giải pháp thực hiện tốt các

chương trình mục tiêu Y tế - Dân số”.
5.4.  Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội thảo “Các

giải pháp xây dựng bệnh viện văn minh thân thiện- hiện đại tại các cơ sở KCB”.
5.5.  Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm: “Các giải pháp thực hiện tốt công

tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.
5.6.  Kính mời khách mời nguyên là lãnh đạo tỉnh, ngành tham gia tham

luận các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa
bàn tỉnh. 

6. Khách mời nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành  :
6.1.  Ông Nguyễn Văn Nhân: Nguyên PCT UBND tỉnh, nguyên Giám đốc

Sở Y tế.
6.2.  Ông Lê Thanh Dũng: Nguyên PCT UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở

Y tế.
6.3.  Ông Trương Văn Kính: Nguyên giám đốc Sở Y tế.
6.4.  Ông Võ văn Hùng: Nguyên phó giám đốc Sở Y tế.
6.5.  Bà Nguyễn Thị Thu Hồng: Nguyên phó giám đốc Sở Y tế.
7. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện  : 
7.1. Phòng Nghiệp vụ: 
-  Là đầu mối phối hợp Đảng vụ Đảng ủy SYT lập kế hoạch hội thảo triển

khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động biết để có thể tham
gia hiến kế cho ngành về các giải pháp phát triển nâng cao chất lượng chăm sóc
sức khỏe người dân trong tỉnh.

-  Chuẩn bị thư mời, maket (BP CNTT). 
- Tham mưu nội dung thư mời cho Tỉnh ủy phát hành mời chuyên gia

Trung ương.



7.2. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Chuẩn bị báo cáo, hướng dẫn tài chính,
Công tác hậu cần và giải ngân theo quy định. báo cáo kết quả hội thảo cho Tỉnh
ủy (Theo VB số 27-CV/ĐU ngày 24/02/2020 của Đảng ủy Sở Y tế).

7.3. Văn phòng: 

- Gửi các bài tham luận tới các vị khách mời sau khi đã được chỉnh sửa.

- Phát hành thư mời, In ấn tài liệu, chuẩn bị,  trang trí  hội trường, âm
thanh, ánh sáng, đèn chiếu phục vụ cho hội thảo, liên hệ, chuẩn bị xe đón báo
cáo viên, khách mời, hậu cần.

7.4.  Trung tâm Truyền thông – GDSK: Chụp hình, Ghi âm, hình (Video
clip) buổi hội thảo.

7.5. Bệnh viện Bà Rịa: Cử 03 Điều dưỡng hỗ trơ phòng Nghiệp vụ đó
tiếp. phục vụ hội thảo.

8. Về phân công viết bài tham luận của tỉnh:

+ Bệnh viện Bà Rịa: Tham luận Đề án "Văn minh-Thân thiện-Hiện đại".

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính SYT: Báo cáo tham luận đặc điểm tình
hình, thực trạng ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khó khăn và thuận lợi trong
05 năm qua và phương hướng nhiệm vụ 05 năm tới.

+ Trung tâm y tế Xuyên Mộc: Tham luận Giải pháp nâng cao chất lượng
khám, chữa bệnh ở tuyến Y tế cơ sở.

+ Văn phòng SYT: Giải  pháp Phát  triển nguồn nhân lực chuyên môn
ngành y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

+ Trung tâm Y tế Dự phòng: Kết quả, thuận lợi, khó khăn khi thực hiện
các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2015-2020.

+ Chi cục ATTP: Báo cáo tình hình thực hiện An toàn thực phẩm và
những thuận lợi, khó khăn trong 05 năm qua.

Các báo cáo tham luận gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ)  trước ngày
27/3/2020.

Sở Y tế rà soát (Phòng Nghiệp vụ là đầu mối), chỉnh sửa bài viết, chuẩn bị
thư mời gửi các vị khách mời tham khảo trước ngày 31/3/2020 và các bài tham
luận (đã chỉnh sửa) xin ý kiến góp ý.

9. Kinh phí dự kiến:  76.120.000 đồng, trong đó:
a) Kinh phí Bồi dưỡng: 43.000.000 đồng

+ Bồi dưỡng Báo cáo viên là chuyên gia, khách mời: 

gười x 5.000.000 đ/người = 25.000.000 đồng. 

+ Bồi dưỡng báo cáo tham luận: 6 người x 500.000đ/ng = 3.000.000 đồng

+ Bồi dưỡng khách mời, chủ trì: 8 người x 500.000 = 4.000.000 đồng.

          +  Bổi dưỡng đại biểu: 52 người x 200.000 = 10.400.000 đồng.



   + Bồi dưỡng phục vụ hội thảo: 200.000 VNĐ x 3 người = 600,000 đồng.

b) Kinh phí trang trí, nước uống, văn phòng phẩm: 7.760.000 đồng.

+ Nước uống:         60 người x 30.000 đ/người x 2 buổi =  3.600.000
đồng. 

         + Tài liệu phô tô :  60 cuốn  x  30.000 đ/cuốn  =  1.800.000 đồng. 

+ Bìa nút + bút :    60 bộ x 6.000 đ/bộ  =  360.000 đồng. 

+  Phông  trang  trí  hội  trường  cỡ  lớn  x  1  cái  x  1.000.000  đ/cái  =
1.000.000đ.

+ Băng zôn  :         02 bảng x 500.000đ /bảng =  1.000.000 đồng. 

c) Kinh phí mua vé máy bay đi – về: 14.000.000 đồng.

          + 02người x 3.500.000 đồng/vé x 2 lượt = 14.000.000 đồng

d) Tiền lưu trú khách mời từ Hà Nội: 6.000.000 đồng.

03 ngày x 02 người x 1.000.000 đồng/ngày = 6.000.000 đồng.

e) Tiền thuê phòng ngủ: 3.200.000 đồng.

02 phòng x 2 đêm x 800.000 đồng = 3.200.000 đồng.

f) Xăng xe đưa đón khách mời (Vũng Tàu- Tp. HCM):

200 km x 0,2l x 22,000 x 2xe = 1.760.000 đồng.                                

g) Công tác phí lái xe: 02 người x 200.000 đ = 400.000 đồng 

Tổng cộng: 76.120.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Trên đây là kế hoạch tổ chức buổi hội thảo về các giải pháp nâng cao chất
lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và phát triển các dự án
chất lượng cao của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy:B/c;
- Thường trực UBND tỉnh: B/c;
- Thường trực HĐND tỉnh: B/c;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Tài chính;
- Đảng ủy SYT: B/c;
- Trung Tâm TT-GDSK: Tin, bài;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng CM SYT;
- Phòng NV: Đăng tải Website;
- Lưu: VT, NV.                           

        

           GIÁM ĐỐC 
                  

                Phạm Minh An
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