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SỞ Y TẾ   
 

Số:        /KH-SYT 
 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng  11  năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Giao ban công tác y tế Quý III năm 2020 

 

Để đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế 9 tháng đầu năm, triển khai 

các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2020, Sở Y tế tổ chức Giao ban công tác y 

tế, nội dung như sau: 

I. Giao ban công tác y tế Quý III 

1. Thời gian:  

- Giao ban công tác y tế: 1/2 ngày, khai mạc lúc 13h30, ngày thứ sáu, 

13/11/2020. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thành phần đại biểu tham dự:  

a) Đại biểu trong ngành 

- Lãnh đạo Sở Y tế: tham dự và chủ trì Hội nghị. 

- Trường trực Công đoàn ngành; 

- Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Đại biểu các đơn vị: Giám đốc các đơn vị. 

b) Tin bài, phóng sự: giao Trung tâm Truyền thông GDSK thực hiện. 

Lưu ý: Các bệnh viện không được sử dụng xe cứu thương để đi dự hội 
nghị. 

4. Nội dung:  

Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế 9 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2020, trong đó lưu ý một số nội dung 

trọng tâm như sau: Quán triệt các nội dung thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ 

máy các đơn vị; tổ chức triển khai, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, 

chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất, TTB y tế; những 

khó khăn, vướng mắc về thanh toán khám, chữa bệnh BHYT; Công tác cán 

bộ, đào tạo cán bộ 2020. 

5. Báo cáo sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm:  

Đại biểu các đơn vị và các phòng thuộc Sở Y tế truy cập Webside của 

Sở Y tế để lấy tài liệu: soytetuyenquang.gov.vn 

(Mọi chi tiết đề nghị gọi về văn phòng Sở Y tế, ĐT: 027(3)822390; 

3.827183). 

II. Tổ chức thực hiện: 
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1. Phòng KH-TC Sở Y tế: Chuẩn bị Báo cáo công tác y tế 9 tháng đầu 

năm, phương hướng kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020; gửi Báo cáo cho các 

đơn vị qua thư điện tử, Webside ngành; viết giấy mời đại biểu ngoài ngành. 

2. Công tác tổ chức Hội nghị: Đ/c Nguyễn Đức Trường. 

3. Văn phòng Sở: Phối hợp các phòng chuẩn bị hội trường, trang trí 

khánh tiết, chuẩn bị máy chiếu, phông chiếu; đón tiếp khác.  

4. Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị . 

Kế hoạch Giao ban công tác Quý III gửi tới các đơn vị thay cho giấy 

mời. Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                         

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Kế toán Sở Y tế;                          (Thực hiện) 

- Thường trực Công đoàn ngành; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT; KH-TC. 

                                                                        

 Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 
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