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SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 10 năm 2019 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2019 

CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

I. Một số nội dung công tác trọng tâm: 

- 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. 

- 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. 

- Rà soát điều kiện hoạt động của phòng khám đa khoa theo Quyết định số 

155/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

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

- Giao ban liên ngành Y tế - BHXH tỉnh quý 3/2019. 

- Sơ kết công tác Y tế 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2019. 

- Lễ công bố Quyết định bệnh viện vệ tinh đối với Bệnh viện ĐK thành 

phố và Bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

- Hội nghị bàn giải pháp và ký kết thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt 

Nam giữa ngành Y tế với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. 

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. 

Chiều: - Hội nghị Giao ban công tác Y tế quý 

3/2019. 

- Văn phòng Sở 

- Phòng KH-TC 

- BS Tuấn- PGĐ 

- Giám đốc; 

BS Dâng- PGĐ 

2 

Sáng: - Kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý và 

sử dụng kinh phí CTMT Y tế - Dân số năm 

2019 tại Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh. 

Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban 

Thường vụ huyện Thạch Hà về triển khai sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

- Phòng KH-TC 

 

 

-Huyện Thạch Hà 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

- Giám đốc 

 

 

3 

Sáng: - Tập huấn KSNK cho Hội đồng và mạng 

lưới nhiễm khuẩn các bệnh viện (Lớp thứ nhất). 

- Kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý và sử 

dụng kinh phí CTMT Y tế - Dân số năm 2019 

tại Chi cục ATVSTP. 

Chiều: - Họp Ban Chấp hành Công đoàn Ngành. 

- Phòng NVY 

 

- Phòng KH-TC 

 

 

- BCH Công đoàn 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

- BS Dâng- PGĐ 

4 
Sáng: - Giám sát hỗ trợ chương trình y tế học 

đường tại thành phố Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh. 

- Phòng NVY 

 

- BS Lự - PGĐ 

 



Chiều: - Lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở 

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Tĩnh. 

- Giao ban Ban Giám đốc. 

- BCH Công đoàn 

 

- Các phòng CM 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- Giám đốc 

5 Thứ Bảy   

6 Chủ Nhật   

   7 

Sáng: - Họp UBND tỉnh nghe tình hình kinh tế - 

xã hội tháng 9 và Quý 3, triển khai nhiệm vụ 

những tháng cuối năm 2019. 

Chiều: - Họp tổ xây dựng kế hoạch nhu cầu vật 

tư sinh phẩm hóa chất sử dụng cho năm 2020  - 

2021. 

- VP Đoàn ĐBQH 

HĐND và UBND 

 

- Phòng KH-TC 

- Giám đốc 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

8 

Sáng: - Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

- VP Đoàn ĐBQH 

HĐND và UBND 

- Phòng NVD 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- TĐ Thẩm định 

 

9 

Sáng: - Họp UBND tỉnh nghe báo cáo triển khai 

thực hiện Nghị quyết TW6 và các chủ trương, 

nghị quyết của Tỉnh ủy, các chính sách HĐND 

tỉnh về lĩnh vực giáo dục, y tế. 

Chiều: - Kiểm tra công tác phòng chống dịch 

bệnh tại các huyện: Hương Khê, Vũ Quang. 

- VP Đoàn ĐBQH 

HĐND và UBND 

 

 

- Phòng NVY 

 

- Giám đốc 

 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

10 

Sáng: - Rà soát điều kiện hoạt động của phòng 

khám đa khoa theo Quyết định số 

155/2018/NĐ-CP trên địa bàn các huyện: Đức 

Thọ, Hương Sơn. 

Chiều: - Hội nghị Giao ban công tác điều dưỡng 

quý 3/2019. 

- Phòng NVY 

 

 

 

- Phòng NVY 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

11 

Sáng: - Hội nghị Giao ban công tác Kiểm soát 

bệnh tật quý 3/2019. 

- Rà soát điều kiện hoạt động của phòng khám 

đa khoa theo Quyết định số 155/2018/NĐ-CP 

trên địa bàn các huyện: Hương Khê, Nghi Xuân 

Chiều: - Gặp mặt, tọa đàm giữa UBND tỉnh với 

doanh nghiệp, doanh nhân năm 2019. 

Tối: - Lễ Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân 

tiêu biểu. 

- Phòng NVY 

 

- Phòng NVY 
 

 

- VP Đoàn ĐBQH 

HĐND và UBND 

- TT VHĐA tỉnh 

- BS Lự - PGĐ 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

 

- Giám đốc 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

12 

Thứ Bảy 

* Chấm đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến 

năm 2019 (12,13/10/2019). 

 

Thành viên HĐ 

 

 

Chủ tịch HĐKH 

13 Chủ Nhật   

14 

Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban 

Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh.  

Chiều: - Tổ chức nói chuyện chuyên đề về công 

tác nữ trong tình hình mới và tọa đàm gặp mặt 

cán bộ nữ công ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 89 

năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

- VP Tỉnh ủy 

 

- Ban VSTBPN 

 

 

 

- Giám đốc 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

 



- Thẩm định cấp phép hành nghề dược trên địa 

bàn huyện Can Lộc.  

- Phòng NVD 

 

- TĐ Thẩm định 

15 

Sáng: - Hội nghị bàn giải pháp và ký kết thực 

hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giữa 

ngành Y tế với UBMTTQ VN tỉnh Hà Tĩnh. 

Chiều: - Giám sát hỗ trợ chương trình y tế học 

đường tại thành phố Hà Tĩnh. 

- Các phòng CM 

 

 

- Phòng NVY 

 

- Ban Giám đốc 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

16 

Sáng: - Tiếp dân của Lãnh đạo Sở. 

- Tập huấn KSNK cho Hội đồng và mạng lưới 

nhiễm khuẩn các bệnh viện (Lớp thứ hai). 

- Giám sát hỗ trợ chương trình y tế học đường 

tại thị xã Kỳ Anh. 

Chiều: - Dự Hội thảo chuyên đề hội phụ nữ với 

cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh. 

- Rà soát điều kiện hoạt động của phòng khám 

đa khoa theo Quyết định số 155/2018/NĐ-CP 

trên địa bàn các huyện: Kỳ Anh, TX Kỳ Anh. 

- Giám sát hỗ trợ chương trình y tế học đường 

tại huyện Cẩm Xuyên. 

- Phòng Thanh tra 

- Phòng NVY 

 

- Phòng NVY 

 

- Hội LHPN tỉnh 

 

 

 

- Phòng NVY 

 

 

- Phòng NVY 

 

- Giám đốc 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

- Giám đốc 

 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

17 

Sáng: - Rà soát điều kiện hoạt động của phòng 

khám đa khoa theo Quyết định số 

155/2018/NĐ-CP trên địa bàn các huyện: Lộc 

Hà, thành phố Hà Tĩnh.  

- Giám sát hỗ trợ chương trình y tế học đường 

tại huyện Đức Thọ. 

- Thẩm định cấp phép hành nghề dược trên địa 

bàn huyện Thạch Hà. 

Chiều: - Lễ công bố Quyết định bệnh viện vệ 

tinh đối với Bệnh viện Đa khoa thành phố và 

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà của Bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội. 

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban 

Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh. 

- Giám sát hỗ trợ chương trình y tế học đường 

tại thị xã Hồng Lĩnh. 

- Phòng NVY 

 

 

 

- Phòng NVY 

 

- Phòng NVD 

 

- Phòng NVY 

 

 

 

- Thị xã Kỳ Anh 

 

- Phòng NVY 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

 

 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

- TĐ Thẩm định 

 

- Ban Giám đốc 

 

 

 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

18 

Sáng: - Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá 

tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 và 

tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 6 khóa XII, các chủ trương, nghị quyết 

của tỉnh về lĩnh vực giáo dục, y tế. 

Chiều: - Hội nghị Giao ban công tác Dân số - 

KHHGĐ quý 3/2019. 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

 

- Chi cục Dân số 

- Giám đốc 

 

 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

19 Thứ Bảy:   

20 Chủ Nhật   



21 

Sáng: - Giao ban Ban Giám đốc. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

- Các phòng CM 

- Phòng NVD 

- Giám đốc 

- TĐ Thẩm định 

22 

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

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề y trên 

địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

- 02 Đoàn KT 

- Phòng NVY 

- Ban Giám đốc 

- Giám đốc 

 

23 

Sáng: - Họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh. 

- Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính quý 

3/2019 

Chiều: - Dự Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. 

- Sở KH&CN 

- Ban NC Tỉnh ủy 

 

- Ban TG Tỉnh ủy 

- Giám đốc 

- BS Dâng- PGĐ 

 

- BS Lự - PGĐ 

24 

Sáng: - Trao tài khoản và tập huấn phần mềm 

quản trị kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc (hệ 

thống Dược quốc gia) cho Phòng Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Chiều: - Hội nghị Giao ban liên ngành Y tế - 

BHXH tỉnh quý 3/2019. 

- Phòng NVD 

 

 

 

- Phòng NVY 

- BS Dâng- PGĐ 

 

 

 

- Giám đốc; 

BS Tuấn - PGĐ 

25 

Sáng: - Tiếp dân của Lãnh đạo Sở. 

Chiều: - Thẩm định cấp phép hành nghề y trên 

địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

- Phòng Thanh tra 

- Phòng NVY 

- Giám đốc 

- BS Tuấn- PGĐ 

 

26 

Thứ Bảy: 

* Hội thảo khoa học về COPD, Hen phế quản 

tại Khách sạn Vinperl. 

 

- Phòng NVY 

 

Giám đốc 

27 Chủ Nhật   

28 

Cả ngày: - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng 

năm 2019. 

- Giám sát hỗ trợ chương trình y tế học đường 

tại huyện Hương Khê. 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

- Phòng NVY 

- Giám đốc 

 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

29 
Sáng: - Kiểm tra công tác phòng chống dịch 

bệnh tại các huyện: Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh. 

- Phòng NVY 

 

- BS Lự - PGĐ 

 

30 

Sáng: - Hội nghị giao ban công tác báo chí quý 

3/2019. 

Chiều: - Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở. 

- Ban TG Tỉnh ủy 

 

- BCH Đảng ủy 

- BS Lự - PGĐ 

 

- Bí thư Đảng ủy   

31 

Sáng: - Thẩm định cấp phép hành nghề dược 

trên địa bàn huyện Đức Thọ. 

Chiều: - Giao ban Ban Giám đốc. 

- Phòng NVD 

 

- Các phòng CM 

- TĐ Thẩm định 

 

- 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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