
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 01 năm 2018 

Chóc Mõng N¨m Míi 
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CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

I. Một số nội dung công tác trọng tâm: 

- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 

năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019. 

- Chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh; kiểm tra công tác đảm bảo 

ATVSTP Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, giám sát các vụ ngộ độc thực phẩm. 

- Kiểm tra dược phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. 

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

dây nóng và trực cấp cứu 24/24h. 

- Bố trí lực lượng, phương tiện, thuốc, vật tư... đảm bảo công tác khám 

chữa bệnh, cấp cứu, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 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. 

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

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 06,07,08 khóa XII và Chỉ thị 05-

CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 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 
(27/12AL) 

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

- Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. 

Chiều: - Gặp mặt cán bộ, công chức trước khi 

nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. 

- Chi bộ VP 

- Văn phòng 

- Văn phòng 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

- Giám đốc 

02 - 10 

 

NGHỈ TẾT CỔ TRUYỀN KỶ HỢI 

(Từ ngày 02/02/2019 đến 10/02/2019 dương 

lịch, tức là ngày 28 tháng Chạp Mậu Tuất đên 

hết ngày mồng 06 tháng Giêng Kỷ Hợi) 

  

11 
(07/01AL) 

Sáng:- Lãnh đạo Sở gặp mặt cán bộ, công chức 

cơ quan Văn phòng nhân dịp đầu xuân 2019. 

Chiều: - Kiểm tra công tác y tế sau Tết Nguyên 

đán Kỷ Hợi 2019. 

- Văn phòng 

 

- Các phòng CM 

- Giám đốc 

 

- Ban Giám đốc 

12 
(08/01AL) 

Sáng: - Dự Lễ phát động “Toàn dân chung sức 

xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. 

- Nghi Xuân 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 



- Lễ phát động Tết trồng cây tại xã Thạch 

Trung - thành phố Hà Tĩnh. 

- Đoàn TN 

 

- Ban Giám đốc 

 

13 
(09/01AL) 

Sáng: - Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại 

thành phố Hà Tĩnh. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

thành phố Hà Tĩnh. 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

- Phòng NVD 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

     14 
   

(10/01AL) 

Sáng: - Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại 

thành phố Hà Tĩnh. 

- Rà soát quy hoạch chức danh lãnh đạo các đơn 

vị giai đoạn 2019 - 2020 và 2020 - 2025. 

Chiều: - Tập huấn nghiệp vụ Y tế - Dân số cho 

đối tượng là cán bộ dân số xã và CTV dân số. 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

- Phòng TCCB 

 

- Chi cục Dân số 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

- Giám đốc 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

15 
(11/01AL) 

Sáng:- Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại 

thành phố Hà Tĩnh. 

- Họp Tổ kiểm kê tài sản Văn phòng Sở. 

Chiều: - Họp rà soát các nội dung CCHC năm 

2019. 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

- Văn phòng 

- Phòng TCCB 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

- Giám đốc 

16 
(12/01AL) 

Thứ bảy 

Cả ngày: Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại 

Thành phố. 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

- BS Dâng- PGĐ 

17 
(13/01AL) 

Chủ nhật 

Sáng: - Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Mở đầu 

năm du lịch Hà Tĩnh. 

 

- Hương Sơn 

 

- Ban Giám đốc  

18 
(14/01AL) 

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh nghe kinh tế xã 

hội tháng 01 năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

tháng 02 năm 2019. 

Chiều: - Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại 

thành phố Hà Tĩnh. 

- VP UBND tỉnh 

 

 

- Đoàn kiểm tra 

-  Giám đốc  

 

 

- BS Dâng- PGĐ 

19 
(15/01AL) 

Sáng: - Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại 

thành phố Hà Tĩnh. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện Thạch Hà. 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

- Phòng NVD 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

- BS Dâng- PGĐ 

  

20 
(16/01AL) 

Sáng: - HN báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 

02/2018. 

- Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc 

cổ truyền, thực phẩm chức năng tại Thành phố. 

Chiều: - Họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh 

triển khai thực hiện Chương trình OCOP. 

- Tập huấn xây dựng các chỉ số đo lường chất 

lượng bệnh viện. 

- BTG Tỉnh ủy 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

- VPNTM tỉnh 

 

- Phòng NVY 

- BS Lự - PGĐ 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- Giám đốc  

 

- BS Tuấn- PGĐ 

21 
(17/01AL) 

Sáng: - Dự Lễ giao nhận quân năm 2019.  

- Hội nghị giao ban công tác dược năm 2019.  

- Bộ CH QS tỉnh 

- Phòng NVD 

- Giám đốc  

- BS Dâng- PGĐ 



Chiều: - Hội nghị triển khai kế hoạch công tác 

DS-KHHGĐ năm 2019. 

- Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc 

cổ truyền, thực phẩm chức năng tại thị xã KA. 

- Chi cục Dân số 

 

- Đoàn kiểm tra 

-  Giám đốc; 

BS Lự - PGĐ 

- BS Dâng- PGĐ 

22 
(18/01AL) 

Sáng: - Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại KA. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

- Hội nghị sơ kết công tác Lập hồ sơ sức khỏe 

điện tử. 

- Đoàn kiểm tra 

 

- Phòng NVD 

 

- Phòng NVY 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

 

- Giám đốc  

23 
(19/01AL) 

Thứ bảy 

Cả ngày: Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại thị 

xã Kỳ Anh. 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

- BS Dâng- PGĐ 

24 
(20/01AL) 

Chủ nhật 

Cả ngày: Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại 

huyện Kỳ Anh. 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

- BS Dâng- PGĐ 

25 
(21/01AL) 

Sáng:  - Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 

năm 2018. 

- Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc 

cổ truyền, thực phẩm chức năng tại huyện KA. 

Chiều: - Gặp mặt Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy 

thuốc Việt Nam 27/2 và Sơ kết 01 năm cơ sở y 

tế “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. 

- VP UBND tỉnh 

 

- Đoàn kiểm tra 

 

- Sở Y tế 

 

- Giám đốc  

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- Ban Giám đốc 

 

26 
(22/01AL) 

 Sáng: - Kiểm tra dược, mỹ phẩm, dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại 

huyện Cẩm Xuyên. 

Chiều: - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. 

- Đoàn kiểm tra 

 

 

- Các phòng CM 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

- Ban Giám đốc 

 

27 
(23/01AL) 

Sáng - Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Chương 

trình sức khỏe Việt Nam 27/2. 

Chiều: - Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng tại 

huyện Cẩm Xuyên. 

- Trung tâm 

công báo UBND 

- Đoàn kiểm tra 

 

- BanGiám đốc 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

28 
(24/01AL) 

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

- Kiểm tra Dược, mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc 

cổ truyền, thực phẩm chức năng tại huyện CX. 

Chiều: - Tổng kết công tác ATTP năm 2018 và 

kế hoạch thí điểm Thanh tra chuyên ngành An 

toàn thực phẩm. 

- BCH Đảng ủy 

- Đoàn kiểm tra 

 

- VP UBND tỉnh 

 

- Bí thư ĐU 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- Giám đốc; 

BS Dâng- PGĐ  

 



 

 

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/

		2019-01-31T10:06:59+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế
	Sở Y tế<soyte@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




