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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại buổi giao ban tháng 7/2019 

 

      

 Ngày 01/07/2019, Sở Y tế tổ chức buổi họp giao ban trực tuyến với các 

Chi cục, Trung tâm tuyến tỉnh, các Bệnh viện tuyến tỉnh và các Trung tâm Y tế 

huyện, thị, thành phố. Tại buổi họp, các điểm cầu đã nghe báo cáo kết quả hoạt 

động của Ngành Y tế tháng 06/2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 07/2019 và 

ý kiến thảo luận của các đơn vị tại các điểm cầu. Kết thúc buổi họp, Ông Từ 

Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Y tế kết luận một số nội dung sau: 

 1. Thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2019: 

 - Tình hình dịch bệnh: Sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng, các đơn vị 

có số bệnh nhân mắc nhiều cần chú trọng hơn nữa trong việc giám sát ổ dịch, 

tăng cường công tác truyền thông nâng cao kiến thức của người dân. Bệnh tay 

chân miệng và các dịch bệnh khác tương đối ổn định. 

 - Hoạt động khám chữa bệnh: Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt 

việc thu dung và điều trị người bệnh. 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng dân tỉnh: giá viện phí 

theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT; hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên dân số; hỗ 

trợ phụ cấp cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

 - Các nhiệm vụ khác trong tháng thực hiện đạt theo kế hoạch.  

 2. Nhiệm vụ trong tâm tháng 07/2019: 

 - Tham dự kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021. 

 - Xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra 6 tháng đầu năm một số đơn vị 

y tế trực thuộc. 

 - Các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch đặc biệt là Sốt xuất 

huyết do đã vào mùa mưa, cảnh giác với dịch tả lợn Châu Phi. Tuyến huyện tăng 

cường chất lượng giám sát tuyến xã trong công tác phòng chống dịch. 

 - Các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng điều trị, giảm quá tải. 

Các đơn vị được trang bị Robot cần tăng cường hội chẩn với tuyến trên, sử dụng 

có hiệu quả các thiết bị. 

 - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh (CDC). 



 

 - Xây dựng Đề án Trung tâm Y tế huyện đa chức năng, Đề án thành lập 

Bệnh viện Y học cổ truyền, Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế. 

 3. Giải quyết kiến nghị của các đơn vị: 

 - Việc đề nghị sửa chữa của Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên: Kinh phí 

sửa chửa của ngành y tế không còn, đề nghị Trung tâm Y tế cân đối nguồn kinh 

phí sự nghiệp và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ sửa chữa. 

 - Việc đề nghị xếp hạng của Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ 

phẩm: Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn các tiêu chí đánh giá xếp hạng đối 

với Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm. Tuy nhiên, Sở Y tế sẽ 

xem xét có thể áp dụng các tiêu chí xếp hạng y tế dự phòng theo Thông tư số 

23/2005/TT-BYT và tham khảo một số tỉnh để thực hiện. 

 - Việc đề nghị mua thuốc thiết yếu và vật tư y tế thực hiện chương trình 

kế hoạch hóa gia đình của tuyến huyện: Giao cho Chị cục Dân số hướng dẫn 

tuyến huyện sử dụng thuốc và vật tư y tế đã được phân bổ trong kết quả thầu tập 

trung của Sở Y tế (nếu vượt quá số lượng thì tự mua) sau đó quyết toán với Chi 

cục Dân số. 

 - Việc xử lý tài sản do Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để lại: 

Giao Chi cục Dân số phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính và Văn phòng Sở 

Y tế rà soát, làm việc với Sở Tài chính để giải quyết./.     

 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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