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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 46 /TB-SYT Lạng Sơn, ngày 17  tháng 4 năm 2019 
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại cuộc họp 

lãnh đạo Sở ngày 16/4/2019 
 

Sáng ngày 18/3/2019, Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp với các Phó 
Giám đốc, sau khi nghe ý kiến của từng thành viên trong Ban lãnh đạo Sở đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công từ ngày 08 - 12/4/2019, đề xuất 
triển khai nhiệm vụ trong tuần, Ban lãnh đạo bàn bạc thống nhất, Giám đốc Sở 
Y tế kết luận triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tuần từ ngày 16 – 
20/4/2019 như sau: 

1. Đồng chí Giám đốc 

- Chỉ đạo chung các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong tháng 4/2019;  

- Chỉ đạo tăng cường triển khai tiêm chủng mở rộng, đặc biệt đối với các 
đơn vị đạt tỷ lệ tiêm chủng thấp.  

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Sơ kết quí I/2019 ngành y tế bằng hình thức 
trực tuyến  

- Đôn đốc nhiệm vụ đã giao cho các phó giám đốc phụ trách lĩnh vực.  

2. Đồng chí Triệu Cao Tấn, Phó Giám đốc 

Tiếp tục thực hiện quyết định của GĐ Sở Y tế về phân công nhiệm vụ 
trong lãnh đạo Sở Y tế. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND về nội dung 
phân công của dự án bệnh viện đa khoa 700 giường, chủ động báo cáo lãnh đạo 
UBND tỉnh các công việc liên quan đến tiến độ và chất lượng triển khai các 
công việc của dự án bệnh viện đa khoa 700 giường trong các thông báo, kết luận 
của UBND tỉnh.  

3. Đồng chí Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc 

- Hoàn thành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vật tư y tế năm 2019 để 
trình UBND tỉnh trước ngày 20/4/2019;  

- Hoàn thành gói thầu hóa chất sinh phẩm bổ sung cho Bệnh viện đa khoa 
tỉnh;  

- Chỉ đạo hoàn thành lớp tập huấn nâng cao công tác đấu thầu xong trong 
tháng 4/2019. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh các bước để thực hiện mua sắm thuốc không lựa 
chọn được nhà thầu cho một số đơn vị trực thuộc.  

- Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đã giao các phòng chuyên môn hoàn 
thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.  
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4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc     

- Tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị liên quan triển khai các công 
việc để thành lập khoa Tâm thần thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Chỉ đạo tổ chức Dự Lễ phát động “Tháng hành động vi an toàn thực 
phẩm” năm 2019  vào ngày 18/4/2019; 

- Chỉ đạo hoàn thành Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quy định 
mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của 
Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn, trình UBND tỉnh trong tháng 4/2019. 

- Chỉ đạo hoàn thành báo cáo thực hiện đề án tự chủ về chi thường xuyên 
năm 2018 của 14 đơn vị trực thuộc trong tháng 04/2019 

- Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đã giao các phòng chuyên môn hoàn 
thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.  

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đồng chí Phó Giám đốc 
Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên 
quan triển khai thực hiện./. 

 
 

LÃNH ĐẠO SỞ  DUYỆT 
GIÁM ĐỐC  

 
 

 
 

Nguyễn Thế Toàn 

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Hoàng Văn Từ 
 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc;  
- Lãnh đạo Sở;    
- Công đoàn ngành; 
- Các phòng thuộc sở;                                                       
- Lưu VT. 
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