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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 6 năm 2019 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2019 

CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

I. Một số nội dung công tác trọng tâm: 

- Chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè; giám sát các vụ 

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong kinh doanh thuốc, 

dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng; quản lý, cấp phát, điều trị 

thuốc Methadone tại các đơn vị trên địa bàn 

  - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiếp dân, trực điện thoại đường 

dây nóng. 

  - Giao ban liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội Quý II/2019. 

- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ kỹ thuật, soát xét toàn diện các quy trình và 

huấn luyện tuân thủ quy trình kỹ thuật tại các cơ sở y tế. 

-  Ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế cấp huyện. 

- Sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng Khối VHXH-HCTH năm 2019. 

- Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh. 

II. Dự kiến lịch làm việc: 

Ngày Nội dung công việc 
Đơn vị 

Chuẩn bị 

Lãnh đạo 

Chủ trì 

1-2 

Thứ Bảy: 

7h15: Dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên 

tình nguyện Hè năm 2019 tại Bãi biển Cửa sót 

 

Văn phòng Sở 

 

BS Tuấn - PGĐ 
 

2 

Chủ Nhật: 

7h30: Dự Hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên 

gia, nhà khoa học về Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh 

 

TP Hà Nội 

 

Giám đốc 
 

3 

Sáng: - Chào cờ, họp Chi bộ Văn phòng Sở. 

Chiều: - Giám sát thi tuyển viên chức tại Bệnh 

viện Phục hồi chức năng. 

- Văn phòng 

- Phòng TCCB 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

- BS Dâng- PGĐ 

 

4 

Sáng:  - Kiểm tra việc thực hiện các quy định 

pháp luật trong kinh doanh thuốc, dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng; quản 

lý, cấp phát, điều trị thuốc Methadone tại các 

huyện: Hương Sơn, Hương Khê. 

- Họp Hội đồng lương, xem xét phê duyệt phụ 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

 

 

- Phòng TCCB, 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

 

 

- Tổ thẩm định 



cấp thu hút, lâu năm đơn vị CDC Hà Tĩnh. 

- Lấy phiếu bổ nhiệm lại PGĐ BVĐK Lộc Hà 

 Chiều: -  Giao ban Khối Y tế dự phòng và 

CTMT Y tế- DS 

- Thẩm định cấp phép hành nghề dược trên địa 

bàn huyện Nghi Xuân. 

Họp Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu 

TTND, TTƯT. 

TT KSBT tỉnh 

- Phòng TCCB 

- Các phòng CM 

 

- Phòng NVD 

 

- Phòng TCCB 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

- Giám đốc 

- BS Lự - PGĐ 

- TĐ Thẩm định 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

5 

Sáng: - Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”. 

- Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH-CN 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND huyện Hương Sơn. 

- Làm việc với Trung tâm Dân số - KHHGĐ  

huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh 

Chiều: - Kiểm tra việc thực hiện các quy định 

pháp luật trong kinh doanh thuốc, dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng; quản 

lý, cấp phát, điều trị thuốc Methadone tại các 

huyện: Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND huyện Vũ Quang. 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

- Sở KH-CN 

- Phòng TCCB 

 

- Chi cục Dân số 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

 

 

- Phòng TCCB 

- Giám đốc 

 

 

- BS Tuấn PGĐ 

- Đại diện BGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

 

 

- Đại diện BGĐ 

 

6 

Sáng: - Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện 

Nghị quyết số 13 - NQ/TW, khóa IX về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND huyện Đức Thọ. 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp 

luật trong kinh doanh thuốc, dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng; quản 

lý, cấp phát, điều trị thuốc Methadone tại các 

huyện Lộc Hà. 

Chiều: - Làm việc với Trung tâm Dân số - 

KHHGĐ huyện Nghi Xuân. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND huyện Hương Khê.  

- Làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế  và Dự 

án ADB về đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng 

CNTT trong triển khai thí điểm Hồ sơ sức 

khỏe điện tử 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

- Phòng TCCB 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

 

 

- Chi cục Dân số 

 

- Phòng TCCB 

 

- P. KHTC, NVY, 

VP 

- Giám đốc 

 

 

 

- Đại diện BGĐ 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

- Đại diện BGĐ 

 

- Ban Giám đốc 

7 

Sáng: - Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. 

- Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới thái 

độ, phong cách phục vụ người bệnh hướng tới 

sự hài lòng của người bệnh - Bệnh viện xanh 

- BTG Tỉnh ủy 

 

- Bộ Y tế 

 

 

- Ban Giám đốc 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

 



sạch đẹp, đổi mới cơ chế tài chính - BHYT. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND huyện Nghi Xuân. 

Chiều:- Đoàn Bộ Y tế vào đánh giá thực trạng 

cơ sở hạ tầng CNTT để chuẩn bị triển khai 

“Chương trình đầu tư phát triển mặng lưới y tế 

cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn ODA. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND huyện Can Lộc. 

 

- Phòng TCCB 

 

- Phòng KH-TC 

 

 

 

- Phòng TCCB 

 

 

- Đại diện BGĐ 

 

- Giám đốc 

 

 

 

- Đại diện BGĐ 

 

8 

Thứ Bảy: 

8h: Đoàn công tác Sở Y tế Thanh Hóa đến 

tham quan học tập kinh nghiệm triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin và quản lý lập hồ sơ 

sức khỏe điện tử tại huyện Hương Sơn.  

 

 

- P: NVY, KHTC 

 

 

 

 

 

- Đại diện LĐ 

 

 

 

 

9 Chủ Nhật   

10 

Sáng: - Tiếp dân của Lãnh đạo Sở. 

- Nghe giới thiệu phần mềm quản lý an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

Chiều: -  Họp soát xét các nội dung công tác 

Biên soạn lịch sử ngành Y tế. 

- Thanh tra Sở   

- Chi cục ATTP 

 

- Các phòng CM 

Trung tâm CDC 

- Giám đốc 

- Ban Giám đốc 

 

- Ban Giám đốc 

 

11 

Sáng: - Hội nghị trực tuyến triển khai công tác 

phòng, chống dịch bệnh, công tác TCMR và an 

toàn tiêm chủng năm 2019 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp 

luật trong kinh doanh thuốc, dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng; quản 

lý, cấp phát, điều trị thuốc Methadone tại các 

huyện Thạch Hà. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND huyện Thạch Hà. 

- Hội nghị trực tuyến triển khai công tác 

phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng 

và an toàn tiêm chủng năm 2019. 

Chiều: -  Ký Quy chế phối hợp trong công tác 

bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND huyện Cẩm Xuyên. 

- Phòng NVY 

 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

 

 

- Phòng TCCB 

 

- Phòng NVY 

 

 

- Phòng NVY 

 

 

- Phòng TCCB 

 

- BS Lự- PGĐ 

 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

 

 

- Đại diện BGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

- Giám đốc 

 

 

- Đại diện BGĐ 

 

12 

Sáng: - Hội nghị khoa học chuyên ngành phụ 

sản toàn quốc 

- Làm việc với Trung tâm Dân số - KHHGĐ 

các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND huyện Lộc Hà. 

Chiều: -  Thanh tra việc thực hiện các quy định 

về quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ: Phí, lệ 

Phòng NVY 

 

- Chi cục Dân số 

 

- Phòng TCCB 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

- Giám đốc 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

- Đại diện BGĐ 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 



phí tại Bệnh viện thị xã Kỳ Anh. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND thị xã Kỳ Anh. 

- Tập huấn triển khai khám sàng lọc đái tháo 

đường 

 

- Phòng TCCB 

 

- Phòng NVY 

 

- Đại diện BGĐ 

 

- BS Lự PGĐ 

13 

Sáng: - Dự làm việc với Đoàn kiểm tra khảo 

sát về công tác tuyên giao và thực hiện Chỉ thị 

38-CT/W 

- Làm việc với Trung tâm Dân số - KHHGĐ 

các huyện: Đức Thọ, Can Lộc. 

- Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Y tế 

huyện của UBND thị xã Hồng Lĩnh. 

Chiều: - Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm 

Y tế huyện của UBND thành phố Hà Tĩnh 

 

- Tỉnh ủy 

 

- Chi cục Dân số 

 

- Phòng TCCB 

 

- Phòng TCCB 

 

 

- Giám đốc 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

- Đại diện BGĐ 

 

- Đại diện BGĐ 

 

14 

Sáng: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện: Hương Sơn, Đức Thọ. 

Chiều: -  Giao ban liên ngành Y tế - Bảo hiểm 

xã hội Quý II/2019. 

- Phòng NVD 

 

- Phòng NVY 

 

- TĐ Thẩm định 

 

- Giám đốc; 

BS Tuấn- PGĐ 

15 Thứ Bảy   

16 Chủ Nhật   

17 

Sáng: - Giao ban Ban Giám đốc. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện: Thạch Hà, TP Hà Tĩnh.  

- Các phòng CM 

- Phòng NVD 

 

- Giám đốc 

- TĐ Thẩm định 

 

18 

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh nghe kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm  

- Giám sát hỗ trợ tiêu chí 15 về Y tế. 

Chiều: -  Thanh tra việc thực hiện các quy định 

về quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ: Phí, lệ 

phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

- VP Đoàn ĐBQH 

- HĐND - UBND 

 

- 04 Đoàn KT 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

- Giám đốc 

 

 

- Ban Giám đốc 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

19 

Sáng: - Dự Lễ trao giải Báo chí Trần Phú 2019 

 

Chiều: - Làm việc với Trung tâm Dân số - 

KHHGĐ các huyện: Lộc Hà, Thạch Hà. 

VP Đoàn ĐBQH 

HĐND - UBND 

- Chi cục Dân số 

- Giám đốc 

 

- BS Lự - PGĐ 

20 

Sáng: - Họp nghe báo cáo các Đề án trình tại Kỳ 

họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII 

- Làm việc với Cục Quản lý môi trường Bộ Y 

tế về kiểm tra môi trường y tế tại HT. 

Chiều: - Làm việc với Chi cục Dân số - 

KHHGĐ huyện Hương Khê. 

- VP Đoàn ĐBQH 

- HĐND - UBND 

- Phòng NVY 

 

- Chi cục Dân số 

 

- Giám đốc 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

21 

Sáng: - Hội nghị giao ban công tác báo chí 6 

tháng đầu năm và gặp mặt kỷ niệm 94 năm 

Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Chiều: - Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm 

- BTG Tỉnh ủy 

 

 

- BCH Đảng ủy 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

- Bí thư Đảng ủy 



theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách HCM.  

22 Thứ Bảy   

23 Chủ Nhật   

24 

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh nghe kinh tế xã 

hội tháng 5 năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

tháng 6 năm 2019. 

Chiều: - Hội nghị bàn giải pháp và ký kết thực 

hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giữa 

Ngành Y tế Hà Tĩnh với TQMT VN tỉnh Hà 

Tĩnh và các thành viên.  

VP Đoàn ĐBQH 

HĐND - UBND 

 

- Phòng NVY 

 

- Giám đốc 

 

 

- Giám đốc 

25 

Sáng: - Tiếp dân của Lãnh đạo Sở. 

Chiều: - Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; 

định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; 

(2) Nghe và cho ý kiến về nội dung Kỳ họp thứ 

10, HĐND tỉnh khóa XVII.  

- Sở Y tế làm việc với Bệnh viện đa khoa thị 

xã Hồng Lĩnh. 

- Thanh tra Sở   

 

     

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

- Các phòng CM 

 

- Giám đốc 

 

 

- Giám đốc 

 

 

 

- Giám đốc; 

 BS Tuấn- PGĐ 

26 

Sáng: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện: Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh. 

Chiều: - Sơ kết công tác Thi đua - Khen 

thưởng Khối VHXH-HCTH. 

- Phòng NVD 

 

- Phòng TCCB 

 

- TĐ Thẩm định 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

27 

Sáng: - Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo và 

báo cáo viên Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2019. 

Chiều: -  Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế 

- Giao ban các đơn vị Y tế tuyến tỉnh. 

- Tham quan học tập QLCL bệnh viện tại 

Quảng Ninh 

- BTG Tỉnh ủy 

 

- BCH Đảng ủy 

- Các phòng CM 

- Phòng NVY, 

các BV 

- BS Lự - PGĐ 

 

- Bí thư ĐU 

- Giám đốc 

- Giám đốc 

28 

Sáng: - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và 

cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2019.   

Chiều: - Họp Ban chỉ đạo nông thôn mới, đô 

thị văn minh, giảm nghèo bền vững và chương 

trình OCOP tỉnh. 

- Tập huấn quản lý chất thải 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

 

- VP NTM tỉnh 

 

 

- Phòng NVY 

- Giám đốc 

 

 

 

 

 - Giám đốc 

 

 

- BS Lự -PGĐ 

29 Thứ Bảy   

30 Chủ Nhật   



 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Các Phòng chức năng Sở; 

- Các đơn vị trong Ngành; 

- http://soyte.hatinh.gov.vn; (để đăng tải) 

- Lưu: VT, VP. 

Gửi văn bản điện tử. 

          

           VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

http://soyte.hatinh.gov.vn/
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