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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:  228/TB-SYT Lạng Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Kết luận Hội nghị giao ban công tác y tế 9 tháng đầu năm,  

triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 
 

 Ngày 14/10/2019, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công 
tác Y tế 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019. Dự Hội 
nghị tại điểm cầu tại Sở Y tế có các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế, Trưởng, phó các 
phòng thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố.  

Tại điểm cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh: Có 
Lãnh đạo bệnh viện; Trưởng hoặc phó các khoa, phòng. Tại điểm cầu Trung tâm 
Y tế các huyện: có Lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện; đại diện lãnh đạo các 
khoa, phòng; Trưởng các Trạm Y tế xã/thị trấn; đại diện Lãnh đạo Văn phòng 
HĐND-UBND huyện (phụ trách y tế); đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện.   

Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế về tình hình công tác y tế 9 tháng đầu 
năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019; các ý kiến thảo luận tại hội 
nghị của các phòng chuyên môn thuộc Sở, của đơn vị trực thuộc, ý kiến của 
đồng chí Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau: 

1. Thống nhất những nội dung đánh giá trong báo cáo công tác y tế 9 
tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 trình bày tại hội 
nghị. Thống nhất các ý kiến của các đơn vị trực thuộc đã được các phòng 
chuyên môn của Sở và Phó Giám đốc Sở làm rõ. 

2. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 đã đề ra trong 
báo cáo, thống nhất ý kiến các phòng chuyên môn của Sở Y tế, ý kiến chỉ đạo 
của Phó Giám đốc Sở tại Hội nghị về những nhiệm vụ cần thực hiện trong 03 
tháng cuối năm 2019. Sở Y tế đề nghị các phòng chuyên môn Sở Y tế, các đơn 
vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

2.1. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác 
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; 

2.2. Trong triển khai nhiệm vụ làm tốt công tác phối hợp giữa đơn vị với 
Sở Y tế, giữa đơn vị với các đơn vị trong ngành;  

 2.3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Giám định y khoa, Trung 
tâm Pháp y phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi tổ chức bàn 
giao và chuyển đến làm việc tại trụ sở Bệnh viện đa khoa (cơ sở cũ); 

 2.4. Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án tự chủ về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính;  
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 2.5. Đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển các dịch vụ y tế tuân thủ 
nghiêm chỉnh chính sách và pháp luật hiện hành.  

 2.6. Tăng cường công tác thanh toán, giải ngân 100% các nguồn vốn kế 
hoạch năm 2019. 

 2.7. Công tác tổ chức cán bộ, tinh giản biên chế: 

- Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về quy trình, thủ tục, 
hồ sơ và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm 
quyền quản lý theo quy định tại Hướng dẫn số 37/HD-SYT ngày 19/4/2017 của 
Sở Y tế về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, viên 
chức quản lý và Quyết định số 1630/QĐ-SYT ngày 28/5/2018 của Sở Y tế về 
việc ban hành quy định tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lạng Sơn.  

Thời gian hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ còn thiếu của các chức 
danh lãnh đạo đã được bổ nhiệm trong năm 2019. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án điều chỉnh tinh giản biên chế giai 
đoạn 2015-2021 trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu tinh giản biên chế của Sở Y 
tế. 

2.8. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ 
cấp tỉnh và huyện năm 2019: Chuẩn bị tốt các điều kiện, cử cán bộ, công chức, 
viên chức nghiêm túc tham gia diễn tập, đảm báo chất lượng, an toàn.  

 2.9. Trung tâm y tế các huyện/thành phố quan tâm, thực hiện nghiêm túc 
các quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020. 

 2.10. Chuẩn bị tốt các điều kiện tham dự Hội thi sân khấu hóa “đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh” khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên. 

2.11. Tập trung xây dựng chỉ tiêu kế hoạch y tế năm 2020 sát với tình 
hình thực tế của đơn vị.   

 2.12. Chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng các cấp.  

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

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

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 

 Hoàng Văn Từ 
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