
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 7 năm 2019 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019 

CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

I. Một số nội dung công tác trọng tâm: 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm Cách mạng 

tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 02/9; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. 

- 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. 

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

nóng. 

- Ủy ban nhân tỉnh làm việc với ngành Y tế. 

- Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy 

thuốc ưu tú. 

- 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. 

- Kiểm tra công tác Phòng chống lụt bảo & tìm kiếm cứu nạn năm 2019. 

II. Dự kiến lịch làm việc: 

Ngày Nội dung công việc 
Đơn vị 

Chuẩn bị 

Lãnh đạo 

Chủ trì 

    1 
Sáng: - Chào cờ, họp Chi bộ Văn phòng. 

Chiều: - Giao ban Ban Giám đốc. 

- Văn phòng 

- Các phòng CM 

- Giám đốc 

- Giám đốc 

2 

Sáng: - Thẩm định, góp ý Đề án thành lập 

Trung tâm Y tế huyện Hương Khê. 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Trung ương 

làm việc với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

MP, ATTP Hà Tĩnh.  

Chiều: - Thẩm định, góp ý Đề án thành lập  

Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà. 

- Phòng TCCB 

 

- Phòng NVD 

 

 

- Phòng TCCB 

 

- Giám đốc 

 

- BS Dâng- PGĐ 
 

 

- Giám đốc; 

BS Dâng- PGĐ 

3 Thứ Bảy   

4 Chủ Nhật   

5 

Sáng: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

Chiều: - Làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
- Thẩm định tiêu chí y tế tại các xã: Vĩnh Lộc, 

Song Lộc, Thuần Thiện, huyện Can Lộc. 

- Phòng NVD 

 

- Các phòng CM 

- Phòng KH-TC 

- TĐ Thẩm định 

 

- Giám đốc 

- BS Dâng- PGĐ 

 

6 
Sáng: - Thẩm định tiêu chí y tế tại xã Hương 

Điền, huyện Vũ Quang. 
- Phòng KH-TC 
 

- BS Dâng- PGĐ 
 



Chiều: - Sở Y tế làm việc với Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh. 

- Các phòng CM - Giám đốc; 

BS Lự - PGĐ 

7 

Sáng: - Thẩm định tiêu chí y tế tại các xã: Thạch 

Đỉnh, Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. 

Chiều: - Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh 

hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú. 

- Sở Y tế làm việc với UBND xã Hương Đô, 

huyện Hương Khê. 

- Phòng KH-TC 
 

- Thành viên HĐ 

 

- Phòng KH-TC 
 

- BS Dâng- PGĐ 
 

- Ban Giám đốc 

 

- Giám đốc 

8 

Sáng: - HN tập huấn công tác nội chính Đảng. 

- Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ 

chủ chốt công đoàn cơ sở năm 2019. 

Chiều: - Họp lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch 

Triển khai nhân rộng mô hình điểm Trạm Y tế 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2019 - 2021. 

- BNC Tỉnh ủy 

- Công đoàn 

 

- Phòng NVY 

 

- BS Lự - PGĐ 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- Giám đốc 
 

9 

Sáng: - Thẩm định tiêu chí y tế tại các xã: Thạch 

Sơn, Thạch Lâm, huyện Thạch Hà. 

Chiều: - Hội nghị góp ý, thống nhất về phương 

án bố trí số lượng, cơ cấu, quy trình sắp xếp 

cán bộ xã sáp nhập. 

- Phòng KH-TC 

 

- BTC Tỉnh ủy 
 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- Giám đốc 

10 

Thứ Bảy 

* Khám nhân đạo theo chương trình quân dân 

y kết hợp tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn. 

* Diễn tập phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu 

nạn năm 2019 huyện Kỳ Anh. 

 

- Phòng NVY 

 

- Huyện Kỳ Anh 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

- Giám đốc 
 

11 Chủ Nhật   

12 

Sáng: - Giao ban Ban Giám đốc. 

Chiều: - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung 

trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 11. 

- Các phòng CM 

-VP Đoàn ĐBQH 

HĐND - UBND 

- Giám đốc 

- Giám đốc 

 

13 

Sáng: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

Chiều: - Hội nghị giao ban công tác báo chí. 

- Phòng NVD 

 

- BTG Tỉnh ủy 

- TĐ Thẩm định 

 

- BS Lự - PGĐ 

14 

Sáng: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và 

cho ý kiến về phương án bố trí số lượng, cơ 

cấu, quy trình sắp xếp cán bộ khi sáp nhập xã 

và cơ chế, chính sách đối với cán bộ dôi dư khi 

tinh giản biên chế. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề y trên 

địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

- BTC Tỉnh ủy 

 

 

 

 

- Phòng NVY 

 

- Giám đốc 

 

 

 

 

- TĐ Thẩm định 
 

15 

Sáng: - Tiếp dân của Lãnh đạo Sở. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.  

- Thanh tra Sở   

- Phòng NVD 

 

- Giám đốc 

- TĐ Thẩm định  

 

16 

Sáng: - Thẩm định tiêu chí y tế tại xã Cẩm 

Trung, huyện Cẩm Xuyên.  

Chiều: - Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, 

triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. 

- Phòng KH-TC 

 

- Sở GD và ĐT 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

 



- 15h00: Khai mạc Giải bóng chuyên hơi nữ 

khối Hành chính - Tổng hợp, Văn hóa - Xã hội 

năm 2019. 

- Nhà thi đấu tỉnh - Ban Giám đốc 

17 

Thứ Bảy 

* Chung kết Giải bóng chuyền hơi nữ khối Hành 

chính - Tổng hợp, Văn hóa - Xã hội năm 2019. 

 

- Nhà thi đấu tỉnh 
 

 

- Ban Giám đốc 

18 

Chủ Nhật 

* Khám nhân đạo theo chương trình Quân dân 

y kết hợp xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh. 

 

- Phòng NVY 
 

 

- Giám đốc 

19 

Sáng: - Giao ban Ban Giám đốc. 

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. 

- Các phòng CM 
 

- Phòng NVY 
 

- Giám đốc 
 

- Ban Giám đốc 

20 

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

Chiều: - HN đánh giá quyết toán NSNN năm 

2018 và mức độ tự chủ giai đoạn 2017-2019 và 

hướng dẫn xây dựng định mức trang thiết bị. 

- 02 Đoàn KT 

 

- Phòng KH-TC 

- Lãnh đạo Sở 

 

- Giám đốc 

21 

Sáng: - Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 

8/2019. 

Chiều: - Họp Ban Chỉ đạo 68 tỉnh và Ban Chỉ 

đạo công tác tôn giáo tỉnh. 

- Thẩm định tiêu chí y tế tại xã Cẩm Lĩnh, 

huyện Cẩm Xuyên.  

- BTG Tỉnh ủy 

 

- BDV Tỉnh ủy 
 

- Phòng KH-TC 

- BS Lự - PGĐ 
 

- Giám đốc 
 

- BS Dâng- PGĐ 
 

22 

Sáng: - Tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ chính. 

Chiều: - UBND tỉnh làm việc với ngành Y tế. 

- Phòng TCCB 

 

- Sở Y tế 

- BS Tuấn -PGĐ 
 

- Ban Giám đốc 

23 

Sáng: - Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình 

nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền 

vững và chương trình OCOP tỉnh. 

Chiều: - Sở Y tế làm việc với Bệnh viện Mắt. 

- VP NTM tỉnh 

 

 

- Các phòng CM 

- Giám đốc 

 

 

- Giám đốc 

24 Thứ Bảy   

25 Chủ Nhật   

26 

Sáng: - Tiếp dân của Lãnh đạo Sở. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện Hương Sơn. 

- Thanh tra Sở  

- Phòng NVD 

 

- Giám đốc 

- TĐ Thẩm định 

27 

Sáng: - Đi học tập kinh nghiệm quản lý chất 

lượng bệnh viện tại tỉnh Quảng Ninh. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

- Phòng NVY 
 

- Phòng NVD 
 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- TĐ Thẩm định 

28 

Sáng: - Tập huấn xây dựng kế hoạch, công tác 

truyền thông, giám sát CT MTYT - Dân số. 

Chiều: - Hội nghị Giao ban công tác Đảng bộ 

khối Văn hóa - Xã hội năm 2019. 

- Phòng KH-TC 

 

- BCH Đảng ủy 
 

- TĐ Thẩm định 
 

- Bí thư ĐU 

 

29 
Sáng: - Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 

05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

- BTG Tỉnh ủy 

 

- BS Lự - PGĐ 

 



tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 

Chiều: - Họp Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

-VP Đoàn ĐBQH 

HĐND - UBND 

 

 

- Giám đốc 

 

30 

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

- Giao ban công tác Y tế tuyến tỉnh tháng 8. 

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

trong Ngành nghỉ hưu năm 2019. 

- BCH Đảng ủy 

- Các phòng CM  

- Phòng TCCB  

- Bí thư ĐU 

- Giám đốc 

- Ban Giám đốc 

31 Thứ Bảy   

 

 

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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