
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2019 

CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

I. Một số nội dung công tác trọng tâm: 

- Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề 

với ngành Y tế Hà Tĩnh.  

- Ký Bản bản ghi nhớ Hợp tác kiểm soát bệnh tật giữa tỉnh Bolykhamxay 

- Lào. 

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

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

- Kiểm tra hành nghề y ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

- Giao ban liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội Quý II/2019. 
- Sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019. 

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

dây nóng. 

- Dự Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 

- 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. 

II. Dự kiến lịch làm việc: 

Ngày Nội dung công việc 
Đơn vị 

Chuẩn bị 

Lãnh đạo 

Chủ trì 

1 

Sáng: - Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn 

ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề với 

ngành Y tế.  

Chiều: - Chào cờ, họp Chi bộ Văn phòng. 

- Khánh thành Nhà máy Điện Mặt trời Cẩm 

Hòa - Cẩm Xuyên; Khánh thành Sân Vận.  

VP Đoàn ĐBQH 

HĐND - UBND 
 

- Văn phòng 

- VP Đoàn ĐBQH 

HĐND - UBND 

- Ban Giám đốc 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 
- BS Dâng PGĐ 

 

2 
Cả ngày - Diễn tập Khu vực phòng thủ tại 

huyện Đức Thọ. 

- Đức Thọ - BS Tuấn- PGĐ 

3 

Sáng: - Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng 

Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ 

Khối các cơ quan và DN tỉnh. 

Chiều: - Làm việc với UBND huyện Hương 

Khê về công tác DS - KHHGĐ 6 tháng đầu 

năm 2019. 

- Đảng ủy Khối 

 

 

- Chi cục Dân số 

- BS Lự - PGĐ 
 

 

- BS Lự - PGĐ 
 

     4 
Sáng: - Hội nghị trực tuyến toàn quốc của 

Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 

- Trung tâm CB 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 



vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

- Dự Hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực 

phòng thủ tại huyện Đức Thọ. 

- Làm việc với UBND huyện Đức Thọ về công 

tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019. 

- Thẩm định cấp phép hành nghề dược trên địa 

bàn thành phố Hà Tĩnh.  

Chiều: - Làm việc với UBND huyện Nghi 

Xuân về công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng 

đầu năm 2019. 

- Họp Hội đồng khoa học xét duyệt thuyết 

minh đề tài. 

- Họp bàn giao tài sản Trung tâm YTDP (cũ). 

 

 

- Đức Thọ 

 

- Chi cục Dân số 

 

- Phòng NVD 

 

- Chi cục Dân số 

 

 
- Sở KH&CN 

 

- P: KH-TC, VP 

 

 

- BS Tuấn PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 
 

- TĐ Thẩm định 

 

- BS Lự - PGĐ 
 

 

- BS Dâng - PGĐ 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

5 

Cả ngày: - Kiểm tra chuyên đề công tác cán bộ 

tại Chi cục Dân số - KHHGĐ. 

Chiều: - Giao ban công tác Tổ chức cán bộ 6 

tháng đầu năm 2019 tại huyện Cẩm Xuyên. 

- Giao ban công tác điều dưỡng Quý II/2019. 

- Giao ban liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội 

Quý II/2019. 

- Làm việc với UBND huyện Thạch Hà về 

công tác DS- KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019. 

- Thanh tra Sở 

 

- Phòng TCCB 

 

- Phòng NVY 

- Phòng NVY 

 

- Chi cục Dân  

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- BS Dâng- PGĐ 
 

- Đại diện LĐ 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

6 Thứ Bảy   

7 Chủ Nhật   

8 

Sáng: - Họp Văn phòng Sở. 

Chiều: - Tập huấn hướng dẫn áp dụng Hệ 

thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

- Văn phòng 

- Văn phòng 

- BS Tuấn- PGĐ 

- BS Tuấn- PGĐ 

9 

Sáng: - Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu 

năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, 

đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và 

chương trình OCOP tỉnh. 

- Họp thống nhất phương án xây dựng đơn giá 

xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm. 

- Dự Khai giảng lớp đào tạo thanh tra chuyên 

ngành An toàn thực phẩm. 

- Kiểm tra chuyên đề công tác cán bộ tại Chi 

cục An toàn thực phẩm. 

Chiều: - Hội nghị Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 

tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm năm 2019. 

- Dự họp về công tác CCHC năm 2019. 

- Thẩm định cấp phép hành nghề dược trên địa 

bàn huyện Đức Thọ. 

- VP NTM tỉnh 

 

 

 

- Phòng KH-TC 

 
- Chi cục ATTP 

 

- Thanh tra Sở 

 

- BTG Tỉnh ủy 

 

 

- TT HĐND tỉnh 

- Phòng NVD 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- BS Tuấn PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 
 

 

- BS Dâng PGĐ 

- TĐ Thẩm định 

 



10 

Sáng: - Kiểm tra chuyên đề công tác cán bộ tại 

Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP-TP. 

Chiều: - Làm việc với UBND huyện Hương 

Sơn về công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng 

đầu năm 2019. 
 

- Thanh tra Sở 
 

- Chi cục Dân số 

- BS Tuấn PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 
 

11 

Sáng: - Tiếp dân của Lãnh đạo Sở. 

- Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2019. 

Chiều: - Sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

- Thanh tra Sở   

- BDV Tỉnh ủy 

 

- Phòng KH-TC 

- Giám đốc 

- BS Lự - PGĐ 
 

- Ban Giám đốc 

12 

Sáng: - Dự Hội nghị tổng kết 09 năm thi hành 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng cho 

viên chức y tế học đường chuyển từ ngành 

Giáo dục về ngành Y tế (lớp 1). 

- Kiểm tra chuyên đề công tác cán bộ tại Bệnh 

viện Mắt. 

Chiều: - Sơ kết công tác nội chính và phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  

- Bộ Y tế 

 

- P:NVY, TCCB 

 

 

- Thanh tra Sở 

 

- BNC Tỉnh ủy 

- BS Tuấn- PGĐ 

 
- BS Lự - PGĐ 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 
 

- Giám đốc 

13 Thứ Bảy   

14 
Chủ Nhật 

* 18 giờ: Đón Đoàn công tác Bộ Y tế. 

 

- Văn phòng Sở 

 

- Ban Giám đốc 

15 

Sáng: - Dự Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVII (từ ngày 15/7 đến 17/7/2019). 

- 8 giờ: Đoàn Công tác Bộ Y tế đến thăm Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh. 

- 9 giờ: Đoàn Công tác Bộ Y tế đi thăm một số 

Trạm Y tế điểm của tỉnh tại Hương Sơn. 

-VP Đoàn ĐBQH 

HĐND - UBND 

- Bệnh viện tỉnh 
 

- Phòng KH-TC 

- Giám đốc 

 

- Ban Giám đốc 

 

- Ban Giám đốc 
 

16 

Sáng: - Làm việc với UBND huyện Lộc Hà về 

công tác DS - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019. 

- Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Phân 

viện Pháp y tâm thần Bắc Miền Trung. 

- Kiểm tra chuyên đề công tác cán bộ tại Bệnh 

viện Tâm thần. 

Chiều: - Làm việc với UBND huyện Kỳ Anh 

về công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm  

- Chi cục Dân số 
 

- SYT Nghệ An 

 

- Thanh tra Sở 

 

- Chi cục Dân số 
 

- BS Lự - PGĐ 
 

- BS Dâng PGĐ 

 

- BS Tuấn PGĐ 

 

BS Lự - PGĐ 

17 

Sáng: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. 

Chiều: - Tập huấn quản lý chất thải y tế. 

- Phòng NVD 
 

- Phòng NVY 

- TĐ Thẩm định 
 

- BS Tuấn PGĐ 

18 

Sáng: - Ký Bản bản ghi nhớ Hợp tác kiểm soát 

bệnh tật giữa tỉnh Bôlykhamxay của Lào. 

- Kiểm tra chuyên đề công tác cán bộ tại Bệnh 

viện Phục hồi chức năng. 

Chiều: - Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 
 

-Trung tâm CDC 

 

- Thanh tra Sở 

 

- BTC Tỉnh ủy 

- Ban Giám đốc 

 

- BS Tuấn PGĐ 

 

- Giám đốc 

 



19 

 Sáng: - Dự Khai mạc Đại hội Đại biểu Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 

2019 - 2024.  

- Tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng cho 

viên chức y tế học đường chuyển từ ngành 

Giáo dục về ngành Y tế (lớp 2). 

Chiều: - Sơ kết công tác Thi đua - Khen 

thưởng Khối VHXH - HCTH. 

- Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 

7/2019. 
 

-UBMTTQ tỉnh 

 

 

- P: NVY,TCCB 

 

 

- Phòng TCCB 

 

- BTG Tỉnh ủy 

- Giám đốc 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

- Giám đốc 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

20 

Thứ Bảy: Thi đấu giải bóng chuyền hơi nữ 

chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam. 

BCH Công đoàn BS Dâng -  PGĐ 

21 Chủ Nhật   

22 

Sáng: - Giao ban Ban Giám đốc. 

Chiều: - Giao ban công tác Dân số - KHHGĐ 

quý II năm 2019. 

- Các phòng CM 

- Chi cục Dân số 
 

- Giám đốc 

- BS Lự - PGĐ 
 

23 

Sáng: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện Hương Sơn. 

- Kiểm tra chuyên đề công tác cán bộ tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh. 

Chiều: - Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà 

nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

- Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức cán bộ 

tại tỉnh Quảng Ninh. 

- Phòng NVD 
 

- Thanh tra Sở 

 

-Ban TĐKT tỉnh 
 

- Phòng TCCB 

- TĐ Thẩm định 
 

- BS Tuấn -PGĐ 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 
- Giám đốc 

 

24 

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

- Diễn tập  Khu vực phòng thủ tại Thạch Hà. 

Chiều: - Gặp mặt cán bộ công đoàn qua các 

thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam. 

- 04 Đoàn KT 
- Thạch Hà 

 

-BCH Công đoàn 

- Ban Giám đốc 

- BS Tuấn PGĐ 

 

- BS Dâng- PGĐ 
 

25 

Sáng: - Tiếp dân của Lãnh đạo Sở. 

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi 

hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Chiều: - Hội nghị giao ban công tác báo chí 

tháng 7/2019. 

- HN Tập huấn xây dựng kế hoạch, công tác tài 

chính, giám sát Chương trình MTYT - Dân số. 

- Thanh tra Sở   

- VP Tỉnh ủy 

 

 

- BTG Tỉnh ủy 

 

- Phòng KH-TC 
 

- Lãnh đạo Sở 

- Giám đốc 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

- Giám đốc 

 

26 

Sáng: - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và 

thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

- Hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt 

sỹ 27/7/1947. 

- Tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng cho 

viên chức y tế học đường chuyển từ ngành 

Giáo dục về ngành Y tế (lớp 3). 

 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

 

- P: NVY,TCCB 

 

 

 

Giám đốc 

 

 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

 



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. 

- Phòng NVY 
 

- Ban Giám đốc 

27 Thứ Bảy   

28 Chủ Nhật   

29 

Sáng: - Khai mạc Chung kết Hội thi Báo cáo 

viên giỏi tỉnh năm 2019.  

Chiều: - Giao ban Ban Giám đốc. 

- BTG Tỉnh ủy 

 
- Các phòng CM 

- BS Lự - PGĐ 
 

- Giám đốc 

30 

Sáng: - Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 

chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng 

đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019 của Đảng bộ tỉnh.  

- Thẩm định cấp phép hành nghề dược trên địa 

bàn huyện Nghi Xuân. 

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

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

- Phòng NVD 
 

- BCH Đảng ủy 

- Giám đốc 

 

 

 

- TĐ Thẩm định 
 

- Bí thư ĐU 

31 

Sáng: - Diễn tập Khu vực phòng thủ tại huyện 

Can Lộc. 

- Thẩm định cấp phép hành nghề y trên địa bàn 

huyện Hương Sơn. 

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

trong Ngành nghỉ hưu năm 2019. 

- Can Lộc 

 

- Phòng NVY 
 

- Phòng TCCB  

- BS Tuấn- PGĐ 
 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- Ban 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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