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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2019 

CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

I. Một số nội dung công tác trọng tâm: 

- Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt mùa lễ hội đầu 

xuân; giám sát các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; 

 - Tổng kết công tác ATTP năm 2018 và kế hoạch thí điểm Thanh tra 

chuyên ngành an toàn thực phẩm; 

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường kiểm tra công tác sử 

dụng thuốc theo đơn; 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở KCB, cung 

cấp dịch vụ y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; 

- Duyệt Quyết toán năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc Ngành; 

- 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 
 

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

- 9h00: Làm việc với Đoàn Sở Y tế Bắc Cạn. 

Chiều: - Tập huấn, triển khai các văn bản liên 

quan công tác tuyển dụng viên chức năm 2019. 

- Văn phòng 

- Phòng NVY 

- Phòng TCCB 

- BS Tuấn- PGĐ 

- Ban Giám đốc 

- Giám đốc 

2 Thứ bảy   

3 Chủ nhật   

4 

Sáng:  - Giao ban UBND tỉnh. 

Chiều: - Họp Đoàn khảo sát thống nhất một số 

nội dung để tổ chức, triển khai hoạt động 

“Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về 

an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020” 

- VP UBND tỉnh 

 

- VP HĐND tỉnh 

- Giám đốc 

 

- BS Dâng- PGĐ 

5 

Sáng: - Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-

NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương 

sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

và Quy định sô 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

- BTC Tỉnh ủy 

 

 

 

- Giám đốc 

 

 

 



về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc 

tiếp dân. 

Chiều: - Hội thảo tổng kết chương trình “Tăng 

cường năng lực y tế công trong lĩnh vực kế 

hoạch hóa gia đình” năm 2018 và triển khai kê 

hoạch năm 2019. 

- Họp Tổ thẩm định vật tư y tế về can thiệp tim 

mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

 

 

- TP Đà Nẵng 

 

 

 

- Tổ Thẩm định 

 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

6 

Sáng: - Họp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu 

tình nguyện tỉnh. 

 Chiều: - Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật tại các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ 

y tế ngoài công lập trên địa bàn thành phố HT. 

- Hội CTĐ tỉnh 

 

- Đoàn Kiểm tra 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

7 

Sáng: - Tập huấn, phổ biến Nghị định 

155/2018/NĐ-CP về lĩnh vực quản lý hành 

nghề y cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Chiều:- Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

tại huyện Nghi Xuân. 

- Phòng NVY 

 

 

- Phòng NVD 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

8 

Sáng: - Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ 

nữ 8/3. 

Chiều: - Giao Ban Ban Giám đốc. 

- Văn phòng Sở 

 

- Các phòng CM 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- Giám đốc 

9 Thứ bảy   

10 Chủ nhật   

11 

Sáng:  - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2018 tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ 

Anh (từ ngày 11 đến 13/2/2019). 

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

khoa thị xã Kỳ Anh. 

- Phòng KH-TC 

 

 

- Các phòng CM 

 

 

 

- Giám đốc; 

BS Tuấn- PGĐ 

12 

Sáng:  - Hội nghị giao ban công tác Dược. 

Chiều: - Tập huấn Luật an ninh mạng và Luật 

tiếp cận thông tin. 

- Phòng NVD 

- Phòng TCCB 

- BS Dâng- PGĐ 

- Giám đốc 

13 

Sáng:  - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

tại huyện Thạch Hà. 

Chiều: - Tổng kết công tác ATTP năm 2018 và 

kế hoạch thí điểm Thanh tra chuyên ngành an 

toàn thực phẩm. 

- Phòng NVD 

 

- VP UBND tỉnh 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- Giám đốc; 

BS Dâng- PGĐ 

14 

Sáng:  - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2018 tại Chi cục ATVSTP. 

Chiều: - Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 thực hiện 

Kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Phòng KH-TC 

 

- Phòng NVY 

 

 

- Giám đốc 

15 

Sáng:  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật tại các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ 

y tế ngoài công lập trên địa bàn Hương Sơn. 

Chiều: - Làm việc với Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh (CDC). 

- Duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 tại 

Trung tâm Giám định Pháp y và Y khoa. 

- Đoàn Kiểm tra 

 

 

- Các phòng CM 

 

- Phòng KH-TC 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

 

- Giám đốc; 

BS Lự - PGĐ 



16 Thứ bảy   

17 Chủ nhật   

18 

Sáng:  - Giao ban UBND tỉnh. 

Chiều: - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2018 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch 

Hà (từ ngày 18/2 đến 20/2/2019). 

- VP UBND tỉnh 

 

- Phòng KH-TC 

 

- Giám đốc 

19 

Sáng:  - Thẩm định Danh mục vị trí việc làm cho 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). 

Chiều: - Thẩm định Danh mục vị trí việc làm 

cho Trung tâm Giám định Pháp y và Y khoa. 

- Hội đồng TĐ 

 

- Hội đồng TĐ 

 

- Giám đốc 

 

- Giám đốc 

20 

Sáng:  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật tại các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ 

y tế ngoài công lập trên địa bàn TX Kỳ Anh. 

Chiều: - Sở Y tế làm việc với các Trạm Y tế 

xây dựng mô hình điểm tại huyện Hương Sơn. 

- Đoàn Kiểm tra 

 

 

- Phòng KH-TC 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

 

- Giám đốc 

21 

Sáng:  - Hội nghị triển khai kế hoạch công tác 

DS-KHHGĐ năm 2019. 

Chiều: - Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật tại các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ 

y tế ngoài công lập tại huyện Đức Thọ. 

- Chi cục Dân số 

 

- Đoàn Kiểm tra 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

22 

Sáng:  - Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 

03/2018. 

Chiều: - Họp Hội đồng sáng kiến tỉnh. 

- BTG Tỉnh ủy 

 

- Sở KH và CN 

- BS Lự - PGĐ 

 

- Giám đốc 

23 

Thứ bảy 

Cả ngày: - Kiểm tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật tại các cơ sở KCB, cung cấp 

dịch vụ y tế ngoài công lập tại TX Hồng Lĩnh 

 

- Đoàn Kiểm tra 

 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

24 

Chủ nhật 

Cả ngày: - Kiểm tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật tại các cơ sở KCB, cung cấp 

dịch vụ y tế ngoài công lập tại huyện Can Lộc. 

 

- Đoàn Kiểm tra 

 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

25 

Sáng:  - Giao Ban Ban Giám đốc. 

- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2018 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ 

(từ ngày 25/2 đến 27/2/2019). 

Chiều: - Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. 

- Các phòng CM 

 

- Phòng KH-TC 

 

- BHXH tỉnh 

- Giám đốc 

 

 

 

- Giám đốc 

26 

Sáng:  - Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật tại các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ 

y tế ngoài công lập tại huyện Hương Khê. 

Chiều: - Hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chỉ Minh. 

- Đoàn Kiểm tra 

 

 

- Đoàn TN 

- Đoàn Kiểm tra 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

27 

Sáng:  - Họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh. 

Chiều: - Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật tại các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ 

y tế ngoài công lập tại huyện Cẩm Xuyên. 

- VPNTM tỉnh 

 

- Đoàn Kiểm tra 

 

- Giám đốc 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 



28 

Sáng:  Kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật tại các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ 

y tế ngoài công lập tại huyện  

Chiều: - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2018 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng. 

- Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế. 

- Đoàn Kiểm tra 

 

 

- Phòng KH-TC 

 

- BCH Đảng ủy 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

 

 

 

- Bí thư ĐU 

29 

Sáng: - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe 

tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, 

triển khai nhiệm vụ Quý II/2019. 

Chiều: - Giao ban công tác Thanh tra; phổ biến 

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Nghị định Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế; Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm 

tra chuyên ngành. 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

- P: Thanh tra 

- Giám đốc 

 

 

- Giám đốc 

 

30 Thứ bảy   

31 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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