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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018 

CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

I. Một số nội dung công tác trọng tâm: 

- Tham gia diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018. 

- Chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung phòng chống  

dịch Sốt xuất huyết; giám sát các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý 

chất thải y tế. 

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

dây nóng. 

- 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. 

- Thẩm định Đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị trực trực thuộc Ngành. 

- Kiểm tra công tác Phòng chống lụt bảo & tìm kiếm cứu nạn năm 2018. 

- Xây dựng chương trình hành động của ngành, của từng cơ quan đơn vị 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 06,07 khóa XII và Chỉ thị 05-

CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí 

Minh; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, các Nghị quyết của HĐND 

tỉnh khóa XVII. 

II. Dự kiến lịch làm việc: 

Ngày Nội dung công việc 
Đơn vị 

Chuẩn bị 

Lãnh đạo 

Chủ trì 

     1 

Từ ngày 01-03/8: Diễn tập phòng thủ cấp 

tỉnh  

Sáng: - Dự Khai mạc diễn tập phòng thủ tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2018. 

 

 

- VP UBND tỉnh 
 

 

 

- Giám đốc 
 

2 

Sáng: - Hội thảo chuyên đề về Dân số- KHHGĐ.  

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề y tại 

thị xã Kỳ Anh. 

- Quảng Ninh 
- Phòng NVY 

- BS Lự - PGĐ 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

3 

Sáng: - Họp góp ý Đề án thành lập Trung tâm 

Giám định y khoa - Pháp y. 
Chiều: - Họp Ban Tổ chức Giải bóng chuyền nữ 

quốc tế VTV Cúp 2018. 

- Phòng TCCB 

 

- Nhà thi đấu Thể 

dục Thể thao tỉnh 

- Ban Giám đốc 

 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

4 Thứ Bảy   

5 Chủ Nhật   



6 

Sáng: - Chào cờ, Giao ban tháng 8/2018. 

- Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác 

bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em. 

- Thẩm định cấp phép hành nghề dược tại 

huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. 
Chiều: - Dự lễ khai giảng lớp đào tạo “Siêu âm 

cơ bản” cho Bác sĩ tuyến xã tại Trường Đại học 

Y khoa Vinh. 

- Văn phòng 

- Viettel Hà Tĩnh 

 

 

- Phòng NVD 

 

- Phòng TCCB 

 

- Giám đốc 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

- DS Sơn - PGĐ 

 

- Giám đốc 

 

7 

Sáng: - Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết 26-NQ/TW và 9 năm Nghị quyết 08-

NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế tại 

Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên. 

- Họp góp ý Đề án Thành lập Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Hà Tĩnh. 

Chiều: - Sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng 

Đảng 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ các 

tháng cuối năm 2018. 

- Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế tại 

Bệnh viện đa khoa thị Xã Kỳ Anh. 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

- Phòng TCCB 

 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

- Giám đốc 

 

 

- BS Dâng - PGĐ 

 

- Ban Giám đốc 

 

- Giám đốc 

 

 

 

- BS Dâng - PGĐ 

 

8 

Sáng: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại thành phố Hà Tĩnh. 

- Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế tại 

Bệnh viện đa khoa Hương Khê. 

Chiều: - Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải 

y tế tại Bệnh viện đa khoa Hương Sơn. 

- Phòng NVY 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- BS Dâng - PGĐ 

 

- BS Dâng - PGĐ 

 

9 

Sáng: - Giao ban liên ngành Sở Y tế - Bảo 

hiểm xã hội tỉnh. 

- Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ. 
Chiều: - Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung 

ương 7, khóa XII. 

- Tham quan mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật CDC tại tỉnh Bắc Ninh. 

- Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân. 

- Phòng NVY 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

- BCH Đảng ủy 

 

- Phòng TCCB 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

- Giám đốc; 

BS Tuấn - PGĐ 

- BS Dâng - PGĐ 

 

- Bí thư ĐU 

 

- Giám đốc; 

DS Sơn - PGĐ 

- BS Dâng - PGĐ 

 

10 

Sáng: - Đoàn công tác Bộ Nội vụ về kiểm tra 

thực hiện NQ 18,19 Trung ương 6, khóa XII. 

Chiều: - Tập huấn ICD 10 chocasc cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

- Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà. 

- Phòng TCCB 

 

- Phòng NVY 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

- BS Dâng - PGĐ 

 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- BS Dâng - PGĐ 

 

11 Thứ Bảy   

12 Chủ Nhật   



13 

Sáng: -  Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải 

y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà.  

Chiều: - Tập huấn nâng cao năng lực dân số 

cho cán bộ trạm y tế xã, phường. 

- Đoàn Thanh tra 

 

- Chi cục Dân số 

- BS Dâng - PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

14 

Sáng: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại huyện Nghi Xuân. 

- Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Chiều: -  Thẩm định Đề án sắp xếp, tinh giản bộ 

máy, biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động của  

02 chi cục: ATVSTP, Dân số - KHHGĐ. 

- Phòng NVY 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

- Phòng TCCB 

 

 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- BS Dâng - PGĐ 

 

- Ban Giám đốc 

 

 

15 

Sáng: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại huyện Hương Sơn. 

- Kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế tại 

Bệnh viện YHCT. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

tại huyện Hương Sơn. 

- Phòng NVY 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

- Phòng NVD 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- BS Dâng - PGĐ 

 

- DS Sơn - PGĐ 

 

16 

Sáng: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại huyện Đức Thọ 

Chiều: - Thẩm định Đề án sắp xếp, tinh giản bộ 

máy, biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị: Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phổi, Bệnh 

viện Tâm thần. 

- Phòng NVY 

 

 

- Phòng TCCB 

 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

 

- Ban Giám đốc 

 

17 

Sáng: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại thị xã Hồng Lĩnh 
Chiều: - Giao ban Ban Giám đốc. 

- Phòng NVY 

 

- Các phòng CM 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- Giám đốc 

18 Thứ Bảy   

19 Chủ Nhật   

20 

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh. 

Chiều: - Họp tổ tham mưu thực hiện chương 

trình khung: Bổ sung, sữa đổi một số chính sách 

tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

 khỏe nhân dân (lần 2). 

- VP UBND tỉnh 

 

 

- Phòng TCCB 

 

- Giám đốc 

 

 

- Ban Giám đốc 

 

21 

Sáng: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại huyện Vũ Quang. 
Chiều: - Sở Y tế làm việc với Trung tâm Kiểm 

nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm. 

- Thẩm định cấp phép hành nghề dược tại 

huyện Đức Thọ. 

- Phòng NVY 

 

- Các phòng CM 

 

- Phòng NVD 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- Giám đốc 

 

- DS Sơn - PGĐ 

 

22 

Sáng: - Hội nghị cấp cao hai tỉnh: Hà Tĩnh - 

Bolykhamxay năm 2018. 

- Giám sát hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia 

về Y tế xã. 

Chiều: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại huyện Hương Khê. 

- VP Tỉnh ủy 

 

-5 đoàn giám sát  
 

- Phòng NVY 

 

- Giám đốc 

 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- Ban Giám đốc 

 

23 
Sáng: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại huyện Can Lộc 

- Phòng NVY 

 

- BS Tuấn - PGĐ 

 



Chiều: - Sở Y tế làm việc với Bệnh viện đa 

khoa thị xã Hồng Lĩnh. 

- Các phòng CM - Giám đốc; 

BS Tuấn - PGĐ 

24 

Sáng: - Họp BCĐ xây dựng nông thôn mới. 

- Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử 

tại huyện Lộc Hà. 
Chiều: - Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8. 

- VP Tỉnh ủy 

- Phòng NVY 

 

- BTG Tỉnh ủy 

 - Giám đốc 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

25 Thứ Bảy   

26 Chủ Nhật   

27 

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh nghe Báo cáo dự 

thảo Kết luận thanh tra chính sách người có 

công theo Quyết định số 3222/QĐ-UBND. 

Chiều: - Rà soát, phê duyệt quy hoạch cấp 

trưởng, phó các đơn vị  nhiệm kỳ 2015-2020 và 

2020-2025. 

- VP UBND tỉnh 

 

 

- Phòng TCCB 

- Giám đốc 

 

 

- Ban Giám đốc 

 

28 

Sáng: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại huyện Cẩm Xuyên. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

tại huyện Nghi Xuân. 

- Sở Y tế làm việc với Sở Thông tin - Truyền 

thông và Viettel về hồ sơ sức khỏe. 

- Phòng NVY 

 

- Phòng NVD 

 

- Phòng NVY 

 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- DS Sơn - PGĐ 

 

- Giám đốc 

 

29 

Sáng: - Tập huấn phần mềm hồ sơ sức khỏe 

điện tử tại huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

tại huyện Hương Khê. 

- Phòng NVY 

 

- Phòng NVD 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- DS Sơn - PGĐ 

 

30 

Sáng: - Thẩm định cấp phép hành nghề y tại thị 

xã  Hồng Lĩnh. 

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

- Phòng NVY 

 

- BCH Đảng ủy 

- BS Tuấn - PGĐ 

 

- Bí thư ĐU 

31 

Sáng: - Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở chấp hành 

các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính 

thai nhi trên địa bàn tỉnh. 

Chiều: - Gặp mặt cán bộ lãnh đạo các đơn vị y 

tế trong Ngành nghỉ hưu năm 2018. 

- Chi cục Dân số 

 

 

- Phòng TCCB 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

- Giám đốc 

 

 

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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