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Phần 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9 - 2022 

I. CÔNG TÁC THAM MƢU, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác tham mƣu  

Trong tháng 9-2022, Sở Y tế đã tham mưu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND một 

số nội dung như: 

- Trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết Bổ sung khoản 4 Điều 1 

của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc 

Giang 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 Bắc Giang; ban hành Quyết định ủy quyền phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu mua thuốc và dược liệu của các cơ sở y 

tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ban hành các Quyết định phê duyệt kế 

hoạch mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, tài sản theo quy định; phê duyệt báo cáo 

kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP quý 

III/2022; ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng bệnh và 

các nội dung về y tế, an toàn thực phẩm, dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. 

  2. Công tác chỉ đạo và điều hành 

- Sở Y tế ban hành nhiều văn bản kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn 

để chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp 

tục cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; 

đẩy mạnh ứng dụng CNTT lĩnh vực y tế; triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa y 

tế; chủ động triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng đáp ứng về y 

tế khi có tình huống xảy, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo; tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân.  

- Ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 352-KL/TUQN-TUBG-TUHD về triển khai các 

biện pháp y tế thúc đẩy liên kết vùng giữa 03 tỉnh Quảng Ninh - Bắc Giang - Hải 

Dương giai đoạn 2022 -2025; Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, tổng kết quá trình 

lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân 

lực y tế tỉnh Bắc Giang từ năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Tiểu dự 
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án 2: Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Khảo sát, 

đánh giá sự hài lòng người dân, tổ chức với sự phục vụ của Sở Y tế trong vấn đề 

giải quyết các thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm tra, đánh giá mức chất lượng 

xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh... Đồng thời ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động của ngành. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 

Trong toàn tỉnh Bắc Giang tình hình dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, 

tuy nhiên trong tháng 8/2022 số ca F0 mới có xu hướng gia tăng. 

2. Công tác Y tế dự phòng và An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19; Chỉ đạo tăng cường công tác PCD Adeno, Sốt xuất huyết. 

- Triển khai hoạt động Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, 

tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc ngh n mạn tính, hen phế quản và các 

bệnh mạn tính, không lây nhiễm khác năm 2022 theo kế hoạch. 

- Ban hành Kế hoạch tập huấn tập huấn chẩn đoán, điều trị hỗ trợ cắt cơn, 

giải độc người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022;   

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác 

phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 

2025” tháng 9/2022;  Báo cáo Giải trình về việc thực hiện công tác quản lý, khai 

thác, kinh doanh các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh.   

Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 

Tính đến ngày 30/9/2022, toàn tỉnh đã tiêm được 5.607.930 liều; trong đó: 

- Người ≥ 18 tuổi: Mũi 1 và mũi 2 đạt 100%; Mũi 3 đạt 99,9 %; 771.248 

liều mũi 4 đạt 100% số đối tượng ưu tiên.  

+ Công nhân trong các KCN: 172.585 liều (đạt 98,9%); 

+ Công nhân ngoài KCN: 100.475 liều (99,9%); 

+ Người trên 50 tuổi: 286.880 liều (đạt 99,9%); 

+ Còn lại là cán bộ tuyến đầu chống dịch và các đối tượng khác. 

- Trẻ em từ 12 -<18 tuổi: Tiêm được 450.196 liều (đạt 100% mũi 1; 

99,9% mũi 2, mũi 3 đạt 97,1%).  

- Trẻ em 5-<12 tuổi: Tiêm được: 497.488 liều (mũi 1 đạt 100%; mũi 2 đạt 98,7%). 

Kết quả so với toàn quốc: 

+ Mũi 1 trẻ em 5-<12 tuổi: BG xếp thứ 12 

+ Mũi 2 trẻ em 5-<12 tuổi: BG xếp thứ 2 

+ Mũi 3 trẻ em 12-<18 tuổi: BG xếp thứ 2 
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+ Mũi 3 người lớn: BG xếp thứ 2 

+ Mũi 4 người lớn: BG xếp thứ 11 

Bảng kết quả tiêm vắc xin theo nhóm đối tƣợng 

Huyện, TP, 

các KCN 

 

Tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-<12 tuổi 

 

Tiêm mũi 3 cho TE 

12-<18 tuổi 

Tiêm mũi 4 cho 

ngƣời ≥18 tuổi 

(đối tượng ưu tiên) 

Mũi 1 Tỷ lệ (%) Mũi 2 
Tỷ lệ 

(%) 
Mũi 3 

Tỷ lệ 

(%) 
Mũi 4 Tỷ lệ (%) 

Thành phố 24.544 97,59 22.280 88,59 15.991 100,24 51.731 100 

Tân Yên 23.611 100,81 22.515 96,13 13.846 91,71 68.275 100 

Việt Yên 27.851 100,21 26.321 94,70 15.084 99,93 65.518 100 

Yên Dũng 20.535 100,47 20.470 100,15 11.030 100,24 63.750 100 

Lạng Giang 31.306 99,94 36.932 117,90 17.899 99,12 79.410 100 

Lục Nam 28.008 99,98 27.185 97,04 16.781 98,70 70.662 100 

Lục Ngạn 32.926 101,98 29.998 92,91 19.017 99,33 67.465 100 

Sơn Động 11.612 103,91 11.308 101,19 6.314 99,89 23.709 100 

Hiệp Hòa 37.470 101,80 36.464 99,07 21.607 99,04 88.908 100 

Yên Thế 13.224 99,50 12.895 97,03 8.487 99,81 37.030 100 

Các KCN       172.585 98,9 

Tổng 251.120 100,57 246.368 98,67 146.056 97,12 771.248  

- Các bệnh truyền nhiễm được phát hiện rải rác trong cộng đồng; trong 

tháng ghi nhận 1.245 lượt mắc bệnh của 09 bệnh truyền nhiễm trong số 27 bệnh 

được giám sát (giảm 274 ca so với tháng trước) số giảm chủ yếu là bệnh cúm 

(218 ca), bệnh tiêu chảy (57 ca); tăng762 ca so với cùng kỳ năm 2021, tăng chủ 

yếu là bệnh cúm (587ca), bệnh Tiêu chảy (89); 

Hoạt động An toàn vệ sinh thực phẩm 

 Chỉ đạo, đôn đốc tiếp tục triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp Tết 

Trung thu năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả 

thực hiện công tác QLNN về ATTP của tỉnh quý III/2022; 

- Ban hành văn bản hướng dẫn phòng Y tế, TTYT, các cơ sở khám chữa 

bệnh công lập và cơ sở hành nghề y, dược tư nhân thuộc thẩm quyền quản lý 

theo phân cấp triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ATTP; điều tra, 

thống kê cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong các cơ sở khám 

chữa bệnh tư nhân thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn TTYT TP. Bắc Giang 

triển khai công tác bảo đảm ATTP phục vụ giải vô địch đá cầu đồng đội Quốc 

gia năm 2022 diễn ra từ ngày 27/9/2022 - 03/10/2022. 

- Triển khai giám sát, hướng dẫn công tác ATTP đối với TTYT các 

huyện, thành phố và 10 Trạm y tế phường, thị trấn. 
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- Hoàn thành việc hướng dẫn tại chỗ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” về 

chấp hành pháp luật ATTP cho 29/50 (58,0%) doanh nghiệp theo kế hoạch (có 

21/50 doanh nghiệp tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động). 

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện các tiêu chí nhân 

rộng mô hình bảo đảm ATTP. 

- Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. 

3. Công tác khám chữa bệnh 

- Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn, triển khai đánh giá mức chất lượng 

xét nghiệm, công bố kết quả đánh giá mức chất lượng xét nghiệm của các cơ sở 

khám, chữa bệnh;  

- Đôn đốc Phòng y tế các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng khám 

chuyên khoa ngoài công lập gửi hồ sơ đề nghị Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ 

thuật; Thẩm định, phê duyệt bổ sung DMKT, cho phép áp dụng chính thức, áp 

dụng thí điểm kỹ thuật mới trong KCB. 

Kết quả khám chữa bệnh: Số lượt khám bệnh trong tháng là: 154.312 (tuyến 

tỉnh: 58.324; tuyến huyện: 95.988), bằng 169 % so với cùng kỳ 2021; Bệnh nhân 

nội trú: 25.246 (tuyến tỉnh 13.193; tuyến huyện 12.053), bằng 197 % so với cùng 

kỳ 2021; Bệnh nhân điều trị ngoại trú: 43.552 (tuyến tỉnh 6.353; tuyến huyện 

37.199) bằng 132% so với cùng kỳ 2021; Công suất sử dụng giường bệnh 114,0 % 

(tuyến tỉnh 123,1%; tuyến huyện 102,4 %), bằng 197% so với cùng kỳ 2021. 

4. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, giải quyết thủ tục 

hành chính 

- Triển khai các nội dung hoạt động năm 2022 thuộc Đề án ứng dụng và 

phát triển công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025; 

- Tổ chức thực hiện xét cấp, cấp lại CCHN KB CB là 72 hồ sơ: Trong đó 

tham mưu cấp mới 60 hồ sơ, cấp thay đổi phạm vi 12 hồ sơ; thẩm định cấp 

GPHĐ KCB 07phòng khám; Cấp điều chỉnh GPHĐKCB 01 PKĐK, 01 Bệnh 

viện. Xác nhận 68 nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; giải quyết 

49 hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược; 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược lần đầu: 40 cơ sở; đủ 

điều kiện kinh doanh dược chuyển địa điểm: 01 cơ sở; cấp thay đổi phạm vi: 01 

cơ sở; cấp thay đổi loại hình kinh doanh: 01 cơ sở; Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược phạm vi kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt: 29 cơ 

sở; Cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP cho 34 cơ sở. 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 23 cơ sở; cấp lại 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 03 cơ sở; thu hồi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 23 cơ sở; 

- Kiểm tra kinh doanh trang thiết bị y tế loại B, C, D tại 01 cơ sở; kiểm tra 

02 doanh nghiệp kinh doanh dược; 

- Trong tháng 9 năm 2022, Sở Y tế đã tiếp nhận tổng số 472 hồ sơ, trong 

đó: kỳ trước là 183 hồ sơ, trong kỳ là 289 hồ sơ. Trả kết quả 359 hồ sơ, trong đó 
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hồ sơ giải quyết trước hạn là 357 hồ sơ, đúng hạn là 2 hồ sơ, Hồ sơ đang giải 

quyết là 113 trong đó: chưa đến hạn là 113 hồ sơ. Trong kỳ, có 03 hồ sơ yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung; không có hồ sơ trả lại tổ chức, cá nhân. Hồ sơ giải quyết dịch 

vụ công mức độ 3 là 185 hồ sơ, mức độ 4 là 104 hồ sơ (đạt tỷ lệ dịch vụ công 

trực tuyến là 100 %). Tổng số hồ sơ trả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 

288/359hồ sơ, đạt 80,2%.  

5. Củng cố tổ chức và phát triển hệ thống y tế, đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực, thi đua khen thƣởng.  

- Ban hành Kế hoạch nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và 

thực hiện công tác đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc 

Giang từ năm 2021 đến năm 2025; 

- Tổ chức kiểm tra công vụ, thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra công tác tổ chức 

cán bộ tại 02 đơn vị trực thuộc. 

- Ban hành Kế hoạch triển khai hưởng ứng các hoạt động “Tháng Dân 

vận” năm 2022;  

Ban hành báo cáo tình hình quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự 

nghiệp năm 2022; kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023; báo cáo 

tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

 - Tiếp tục cử viên chức đi đào tạo kỹ thuật mới, đào tạo sau đại học theo kế 

hoạch; đề xuất nhu cầu đào tạo chuyên khoa cấp I cho 05 bác sỹ trẻ huyện Sơn 

động tham gia Dự án 585 đợt 3 (dành cho các huyện nghèo, khó khăn của Bộ Y tế). 

- Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

cho 01 tập thể có thành tích trong diễn tập phòng cháy chữa cháy; đề nghị Ban 

Dân tộc tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 04 viên chức y tế là 

người dân tộc thiểu số; Giám đốc Sở tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 01 cá 

nhân là viên chức y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, đã có nghĩa cử cao 

đẹp hiến máu trong cứu chữa người bệnh. 

6. Công tác Tài chính y tế 

- Tiếp tục công tác đảm bảo hậu cần trong phòng, chống dịch COVID-19, 

(bao gồm: Tổng hợp đề xuất nhu cầu bổ sung kinh phí phòng, chống dịch 

COVID-19 đến hết 30/6/2022. Phân bổ trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

phòng chống dịch do Bộ Y tế cấp cho các đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục sẵn 

sàng phương án đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân 

COVID-19; Khảo sát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ hàng hoá phòng chống dịch 

COVID-19 và các bệnh thông thường của Dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS 

giai đoạn 2021 -2023. Báo cáo Sở Tài chính nguồn kinh phí quyết toán phòng, 

chống dịch năm 2020, 2021). 

- Ban hành Kế hoạch số 111/KH-SYT ngày 8/9/2022 về thực hiện Tiểu dự 

án 2: Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025. 
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- Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đề nghị Sở Tài chính thẩm định Phương án giá các dịch vụ kỹ thuật thụ 

tinh trong ống nghiệm (chưa có mức giá thu) thực hiện tại Bệnh viện Sản - Nhi 

Bắc Giang. 

- Đề nghị xây dựng Nghị quyết Bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết 

số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang 

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 Bắc Giang. 

- Đề nghị cấp bổ sung kinh phí mua trang thiết bị cho khoa Nội A, BVĐK tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 

2022; xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm 2023-2025. 

- Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2021 của một số đơn vị. 

- Báo cáo những khó khăn vướng mắc trong công tác y tế và đề xuất, kiến 

nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị thúc đẩy triển khai thanh toán chi phí dịch vụ khám, 

chữa bệnh không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế. 

- Đề xuất với Bộ Y tế các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP và Thông tư số 14/2020/TT-BYT. 

- Tổ chức Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch 

COVID-19 năm 2020-2021 và 6 tháng đầu năm 2022; Thanh toán viện phí, dịch 

vụ y tế và các giao dịch khác không dùng tiền mặt; Việc mua sắm trang thiết bị 

y tế chuyên dùng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. 

- Thẩm định, phê duyệt quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

đối với các gói thầu có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng do các đơn vị 

trực thuộc thực hiện. 

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định mua sắm tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các đơn vị thuộc thẩm 

quyền quyết định của Chủ tịch UBND.  

- Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 

bổ sung năm 2022. 
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- Phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng triển khai lựa chọn khách 

hàng tham gia nghiên cứu tại 18 trạm y tế xã dự án. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ để xây dựng và phát triển huyện 

Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025; Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 

465/KH-UBND ngày 26/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 156-NQ/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và 

phát triển thành phố Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo tình hình thi 

hành pháp luật trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người điều trị COVID-19, 

cách ly y tế theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021của chính 

phủ giai đoạn 01/7/2021 đến 30/7/2022. 

7. Công tác Dƣợc, trang thiết bị và công trình y tế 

- Chỉ đạo bảo đảm cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

khám bệnh, chữa bệnh. 

- Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy 

phạm pháp luật; Báo cáo về tình hình tồn kho thuốc, vật tư, sinh phẩm từ nguồn 

NSNN cho phòng, chống dịch COVID-19 (lần 2). 

- Rà soát tình hình thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ cho các 

địa phương, đơn vị và báo cáo nhu cầu sử dụng thuốc kháng vi rút điều trị 

COVID-19 cho 03 tháng cuối năm 2022. 

- Giám sát việc thực hiện báo cáo thực trạng để xây dựng Đề án quy 

hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước của Trung tâm kiểm nghiệm 

tỉnh Bắc Giang; kiểm tra công tác dược, trang thiết bị y tế tại 06 đơn vị. 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 

17/3/2021 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp 

dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng cung ứng thuốc 

đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 và chủ động mua sắm đối với 

các thuốc chưa có kết quả trúng thầu theo hình thức đàm phán giá. 

- Trình phê duyệt 07 quyết định mua sắm vật tư y tế, hóa chất; trình phê 

duyệt 04 quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Thông báo giảm giá 02 mặt hàng sinh phẩm chẩn đoán invitro, 01 mặt 

hàng thuốc; thay đổi SĐK 02 thuốc thuộc gói thầu tập trung của Sở Y tế; điều 

tiết số lượng thuốc trong kết quả trúng thầu lần thứ 07, 08. 

- Tổng hợp tình hình mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn 

đoán invitro theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương hết Quý 2/2022; 

Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc gây nghiện, hướng thần theo tháng của các cơ 

sở y tế trên địa bàn. 

- Quyết định thu hồi 01 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; thông báo 

đình chỉ lưu hành, thu hồi 42 lô thuốc; 03 lô mỹ phẩm không đạt chất lượng; 

Cấp 05 số phiếu tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; cấp 10 Giấy xác 

nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc; duyệt 01 
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đơn hàng cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

dạng phối hợp có chứa tiền chất. 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, đầu tư xây mới, 

cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho y tế cơ sở. 

- Đề xuất nhu cầu xây dựng, cải tạo trạm y tế xã/phường/thị trấn năm 2023. 

- Đề nghị xác lập quyền sở hữu tài sản toàn dân và xử lý tài sản sau xác 

lập của BV Ung bướu. 

- Đề nghị thanh lý tài sản cho các đơn vị: TTYT Lục Ngạn, BV Phổi. 

- Chỉ đạo các đơn vị đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; đôn 

đốc các đơn vị chưa hoàn thành thực hiện hoàn chỉnh Hồ sơ thuê đất gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. 

8. Công tác Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

- Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về khám bệnh, 

chữa bệnh và chính sách BHYT đối với TTYT huyện Hiệp Hòa. 

- Tiến hành thanh tra chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và 

thực hiện chính sách BHYT đối với 09 đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập 

đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

-  Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp năm 2022 sau khi Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh giảm. 

- Ban hành các văn bản: Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trong dịp Tết trung thu năm 2022; triển khai Nghị quyết số 

04-NQ/BCS về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai Chỉ thị 

số 05/CT-BYT về tăng cường công tác pháp chế trong ngành y tế;  triển khai thực 

hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. 

- Ban hành các báo cáo: Kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự và 

tái hoà nhập cộng đồng; Kết quả 10 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP về theo dõi thi hành pháp luật; Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng năm 

2022; nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện kỳ tiếp theo; Kết quả công tác 

phòng, chống tham nhũng tháng 9/2022; Kết quả công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2022; tình hình cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân tháng 9/2022. 

- Trong tháng tiếp nhận 04 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

các nội dung đã xử lý đúng theo quy định. 

9. Công tác Dân số - KHHGĐ 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch truyền thông về Dân số & Phát triển; Kế 

hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Chương trình củng cố, phá t 

triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ; Chương trình mở rộng tầm 
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soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; Chương trình 

điều chỉnh mức sinh; Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; Chương trình nâng cao hệ thông tin chuyên ngành dân số và 

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở 

năm 2022; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị triển khai 

kế hoạch hoạt động phối hợp truyền thông giáo dục dân số năm 2022.  

- Hướng dẫn tổ chức truyền thông nhân kỷ niệm Ngày Tránh thai thế 

giới, Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Quốc tế Trẻ em gái.  

- Chi cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế các khu công 

nghiệp triển khai thí điểm và mở rộng Mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn và 

chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho VTN-TN và công nhân lao động tại các khu 

cụm công nghiệp.  

- Triển khai đổi sổ ghi chép thông tin ban đầu về dân số - KHHGĐ. 

Triển khai Kết luận Thanh tra của Giám đốc Sở Y tế về thanh tra chấp hành 

pháp luận về dân số - KHHGĐ tại 2 huyện Việt Yên và Yên Dũng.  

- Giám sát hỗ trợ các hoạt động truyền thông Dân số/SKSS/KHHGĐ tại 

cơ sở;  

- Tập huấn quản lý đối tượng, cung ứng PTTT cho nhân viên y tế - dân số 

huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Lục Nam và Yên Dũng; tổ chức tập huấn chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi cho đội ngũ tình nguyện viên tại tuyến huyện.  

- Duy trì việc tiếp nhận, bảo quản, cung ứng các PTTT, hàng hóa 

SKSS, thuốc thiết yếu vật tư y tế tiêu hao theo đúng quy định.  

- Cập nhật số liệu trên hệ thống LMIS đáp ứng đúng yêu cầu và quy 

định của Tổng cục Dân số - KHHGĐ; cung cấp PTTT miễn phí quý III/2022 

cho các huyện, thành phố theo kế hoạch phân bổ. 

* Thực hiện chỉ tiêu giảm sinh 

Ước tính đến 30/9/2022: Dân số trung bình toàn tỉnh là 1.889.800 

người, tăng 23.910 người so cùng kỳ. Số trẻ em sinh ra là 16.000 trẻ, giảm 

1600 trẻ so cùng kỳ 2021; trong đó tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở lên là 17,2%, 

giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) là 

119,5 nam/100 nữ giảm 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. 

* Thực hiện chỉ tiêu KHHGĐ 

Ước tính đến 30/9/2022: toàn tỉnh có 80.300 người mới sử dụng các 

BPTT hiện đại, đạt 86,62% KH, tăng 2637 người so cùng kỳ 2021; Trong đó: 

8.600 ca đặt vòng tránh thai, đạt 40,95% KH, tăng 194 người so cùng kỳ 

2021; 20 ca đình sản, tăng 01 ca so cùng kỳ; 150 người dùng thuốc cấy tránh 

thai, đạt 75% so KH, tăng 56 người so cùng kỳ 2021; 2.520 người dùng thuốc 

tiêm tránh thai, đạt 126% so KH, tăng 324 người so cùng kỳ 2021; viên uống 

tránh thai là 38.960 người, đạt 97,40% KH, tăng 978 người so cùng kỳ 2021; 

30.050 người dùng BCS, đạt 101,86% KH, tăng 801 người so cùng kỳ . 
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Phần 2 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2022 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục tập trung tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo 

triển khai đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Tổ chức tập 

huấn chẩn đoán, điều trị hỗ trợ cắt cơn, giải độc người nghiện ma tuý trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022; Phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội 

thảo “Hướng tới quản lý hiệu quả hen phế quản” tại Bắc Giang; Tổ chức tập 

huấn xây dựng chất lượng xét nghiệm; Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng nước sinh hoạt tại các cơ sở cấp nước sinh 

hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh theo theo chức năng nhiệm vụ của ngành y tế. 

Báo cáo Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng người dân với dịch vụ y tế công 

năm 2022; Tiếp tục triển khai hoạt động Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh 

ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc ngh n mạn tính, hen phế quản 

và các bệnh mạn tính, không lây nhiễm khác năm 2022 theo kế hoạch. Thẩm 

định, phê duyệt bổ sung DMKT, cho phép áp dụng chính thức, áp dụng thí điểm 

kỹ thuật mới trong KCB. (Phòng NVY chủ trì).  

2. Tiếp tục công tác đảm bảo hậu cần trong phòng, chống dịch COVID-

19; Tham mưu trình UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định đã ban hành về đơn giá 

lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản bệnh phẩm dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

đã hết hiệu lực. Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại Kỳ họp thứ 

7 HĐND tỉnh khóa XIX và kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Tiếp tục Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 

năm 2020-2021 và 6 tháng đầu năm 2022; Thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và 

các giao dịch khác không dùng tiền mặt; Việc mua sắm trang thiết bị y tế chuyên 

dùng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại các đơn vị. Thẩm định, phê duyệt 

quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu có giá trị 

từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng do các đơn vị trực thuộc thực hiện. Thẩm 

định, trình Giám đốc Sở xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết 

định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND.  Thảo luận dự 

toán NSNN năm 2023 với Sở Tài chính. Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế cho các đơn vị. Thẩm 

định đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị. Đề nghị Sở Tài chính xem xét 

việc thanh lý tài sản của các đơn vị.(Phòng KHTC chủ trì). 

3. Tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến đấu thầu thuốc, vật tư 

y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro tập trung cấp địa phương năm 2023-

2024. Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-BYT; góp ý đối với 

dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 15/2019/TT-BYT. Xây dựng Dự thảo văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022; 

Thẩm định quyết định mua sắm các gói thầu mua vật tư y tế, hóa chất, sinh 

phẩm chẩn đoán invitro có giá trị trên 01 tỷ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 
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duyệt; thẩm định quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 

mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro có giá trị từ 100 triệu đến 

dưới 01 tỷ trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. Thông báo kết quả kiểm tra công 

tác dược, trang thiết bị y tế các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Báo cáo 

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, vắc xin, sinh 

phẩm y tế.(Phòng nghiệp vụ Dược chủ trì). 

4. Tổ chức thẩm định hồ sơ để tham mưu việc cấp chứng chỉ hành nghề 

KB,CB; Cấp, cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với 

các cơ sở KB,CB. Tổ chức thẩm định hồ sơ để tham mưu Cấp, cấp lại, cấp điều 

chỉnh CCHND và tiến hành thẩm định Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dược và 

thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt bán lẻ thuốc. Rà soát các cơ sở kinh 

doanh dược chưa cấp mã liên thông dược quốc gia hoặc chưa cập nhật dữ liệu liên 

thông dược quốc gia. Biên soạn lại quy trình ISO, quy trình nội bộ, Quy trình điện 

tử của Phòng;  Rà soát, đăng tải thông tin các cơ sở công bố kinh doanh TTBYT 

loại B,C,D; lên website Sở Y tế. Phối hợp với Trung tâm Lưu trữ tỉnh thực hiện 

việc chỉnh lý tài liệu theo đề án. (Phòng QLHNYDTN chủ trì). 

5. Tiếp tục tiến hành thanh tra chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa 

bệnh và thực hiện chính sách BHYT đối với 09 đơn vị khám chữa bệnh ngoài 

công lập đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Chuẩn bị điều kiện tiến hành 

thanh tra theo kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng đối với Bệnh viện Tâm Thần. Tham mưu báo cáo kết 

quả thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU và báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2022; báo cáo kết quả tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; lập danh mục và kiểm tra văn bản theo 

chuyên đề. Giúp Lãnh đạo Sở tiếp công dân vào ngày 17/10/2022.(Thanh tra Sở 

chủ trì). 

6. Rà soát việc triển khai, thực hiện các Chương trình, Kế hoạch năm 

2022 và tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai Kế hoạch truyền 

thông về Dân số & Phát triển; Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi 

sinh; Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ 

KHHGĐ; Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật 

trước sinh và sơ sinh; Chương trình điều chỉnh mức sinh; Đề án Chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chương trình nâng cao hệ 

thông tin chuyên ngành dân số và Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở năm 2022. Tổ chức Phát động Chiến dịch 

truyền thông nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) tại huyện Yên 

Dũng; Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế các khu công nghiệp triển khai thí 

điểm và mở rộng Mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn và chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ cho VTN-TN và công nhân lao động tại các khu, cụm công 

nghiệp. Giám sát hỗ trợ các hoạt động truyền thông Dân số/SKSS/KHHGĐ tại 

cơ sở. Thông báo danh sách cán, bộ đảng viên vi phạm chính sách dân số - 

KHHGĐ 9 tháng đầu năm 2022. Duy trì việc tiếp nhận, bảo quản, cung ứng 

các PTTT, hàng hóa SKSS, thuốc thiết yếu vật tư y tế tiêu hao theo đúng quy 

định. Cập nhật số liệu trên hệ thống LMIS đáp ứng đúng yêu cầu và quy định 

của Tổng cục Dân số - KHHGĐ. (Chi cục DSKHHGĐ chủ trì). 

https://qlvbsyt.bacgiang.gov.vn/soyt/vbden.nsf/str/2091C0CDCDA744D6472588C40009E722?OpenDocument
https://qlvbsyt.bacgiang.gov.vn/soyt/vbden.nsf/str/2091C0CDCDA744D6472588C40009E722?OpenDocument
https://qlvbsyt.bacgiang.gov.vn/soyt/vbden.nsf/str/2091C0CDCDA744D6472588C40009E722?OpenDocument
https://qlvbsyt.bacgiang.gov.vn/soyt/vbden.nsf/str/FCC60AD49612123A472588C60035F199?OpenDocument
https://qlvbsyt.bacgiang.gov.vn/soyt/vbden.nsf/str/FCC60AD49612123A472588C60035F199?OpenDocument
https://qlvbsyt.bacgiang.gov.vn/soyt/vbden.nsf/str/268F30FD2F54B781472588BB000F09FC?OpenDocument
https://qlvbsyt.bacgiang.gov.vn/soyt/vbden.nsf/str/268F30FD2F54B781472588BB000F09FC?OpenDocument
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7. Tham mưu hướng dẫn các ngành, địa phương điều tra, thống kê cơ sở 

thực phẩm và đăng ký chỉ tiêu kế hoạch công tác QLNN về ATTP năm 2023; 

báo cáo đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 

26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân, giai đoạn 2012 - 2021 đối với công tác ATTP 

của tỉnh Bắc Giang. Tiến hành điều tra, đánh giá kết quả nhân rộng mô hình bảo 

đảm ATTP năm 2022 đối với 15 doanh nghiệp. Tiến hành cuộc kiểm tra việc 

chấp hành quy định pháp luật về ATTP quý IV/2022 theo kế hoạch. Tổ chức 

làm việc với TTYT các khu công nghiệp tỉnh để thảo luận, thống nhất về định 

hướng nội dung, nhiệm vụ triển khai công tác ATTP đối với doanh nghiệp trong 

các khu công nghiệp tỉnh. (Chi cục ATVSTP chủ trì). 

8. Ban hành Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện Sản -Nhi; 

sơ tuyển viên chức y tế; thực hiện quy trình bổ sung đảng ủy viên. Kiểm tra 

công tác tổ chức cán bộ tại bệnh viện Y học cổ truyền; TTYT thành phố Bắc 

Giang, TTYT huyện Hiệp Hòa; Kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính, 

Ứng dụng công nghệ thông tin một số đơn vị. Hoàn thiện Quy chế làm việc của 

Sở Y tế; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức theo quy 

định; Tham mưu rà soát, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng và tương đương thuộc Sở; tập huấn cho Đội Điều trị dự bị động 

viên ngành Y tế. Xây dựng Chương trình công tác y tế năm 2023. Triển khai các 

nội dung hoạt động năm 2022 thuộc Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin ngành Y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025; Triển khai Số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Y tế tỉnh Bắc Giang; Hệ thống thiết bị hiển thị trung tâm điều hành Sở Y tế. 

(Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì). 

II. CÁC HỘI NGHỊ CHÍNH TRONG THÁNG 10/2022 

- Lãnh đạo Sở giao ban vào thứ 2 hoặc thứ 6 hàng tuần./. 

 

 

Nơi nhận:   
- Bộ Y tế (b/c); 

- UBND tỉnh, Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Cục Thống kê; 

- Sở KH & ĐT; 

- Lãnh đạo Sở Y tế;  
- Các phòng thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Bình 
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