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CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác y tế tháng 10 năm 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 t nh, hen phế quản 

và các bệnh mạn t nh, không lây nhi m khác năm 2022 theo kế hoạch. Thẩm 

định, phê duyệt bổ sung DMKT, cho phép áp dụng ch nh thức, áp dụng th  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 ph  phòng, chống dịch COVID-19 

năm 2020-2021 và 6 tháng đầu năm 2022; Thanh toán viện ph , 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 ch nh. Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử 
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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 ch nh 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 

Ch nh 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 

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 ch nh 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 

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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thông về Dân số & Phát triển; Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới t nh 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 th  

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 ch nh 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). 

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 Ch nh 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 ch nh, 

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

Sở Y tế; thực hiện chế độ ch nh 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 
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hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành ch nh 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:   
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở KH & ĐT; 

- 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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