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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh  
tại buổi làm việc với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 

  

 Ngày 08/4/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có 
buổi làm việc với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh để kiểm tra tình hình triển 
khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và hoạt động của Bệnh viện sau khi 
sáp nhập giữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh (gọi tắt là Bệnh viện) với Ban 
Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Tham gia buổi làm việc có đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tổ chức 
Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo sở, ngành: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng 
UBND tỉnh; Giám đốc, các Phó Giám đốc, các tổ chức đoàn thể và lãnh đạo các 
khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại Bệnh viện, nghe đại diện lãnh đạo Bệnh viện 
báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ 
tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong thời gian vừa qua Bệnh viện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực 
hiện nhiệm vụ công tác, nhất là sau khi thực hiện việc sáp nhập giữa Ban Bảo 
vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh vào Bệnh viện, vừa bảo đảm ổn định tổ chức, 
nhân sự, duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị theo chức năng nhiệm vụ 
được giao, vừa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình xếp hạng Bệnh viện hạng II. 
Kết quả trong quý I/2019 Bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc 
sức khỏe các đối tượng thuộc diện Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 
quản lý theo quy định và đáp ứng được nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân 
dân trên địa bàn tỉnh.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bệnh viện còn một số hạn 
chế như một số chỉ tiêu thực hiện kế hoạch về khám bệnh, chữa bệnh quý I/2019 
còn thấp so quý I/2018; kế hoạch tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính còn 
hạn chế; công tác xã hội hóa chưa được quan tâm thực hiện; công tác quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân lực chưa được quan tâm 
đúng mức, chưa xem xét bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các khoa, phòng; chế độ 
chính sách đối với cán bộ, viên chức chưa được thực hiện kịp thời và theo quy 
định; cảnh quan, môi trường trong bệnh viện chưa được chú trọng. 
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 Nguyên nhân của những hạn chế trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
tập thể lãnh đạo Bệnh viện chưa khoa học, thiếu quyết liệt, chưa chủ động, sáng 
tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, hướng dẫn của đơn 
vị chủ quản chưa sâu sát, chưa kịp thời, thường xuyên. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Yêu cầu Bệnh viện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau: 

a) Lãnh đạo Bệnh viện tăng cường công tác quản lý, thay đổi phương 
pháp, tư duy lãnh đạo; chủ động đề xuất, báo cáo Sở Y tế tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc của Bệnh viện, đặc biệt trong công tác cán bộ; tiếp tục rà soát 
đội ngũ cán bộ của Bệnh viện để triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng và xem xét bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo các khoa, phòng còn 
thiếu và đang kiêm nhiệm. Sắp xếp nhân lực bảo đảm hợp lý, khoa học để triển 
khai tốt các hoạt động chuyên môn; sớm thanh toán phụ cấp phẫu thuật, thủ 
thuật theo Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
cho cán bộ, viên chức và người lao động. Cải tạo, sửa chữa tạo cảnh quan, môi 
trường Bệnh viện bảo đảm xanh - sạch - đẹp. 

b) Công tác chuyên môn của Bệnh viện phải thực hiện theo đúng quy 
trình về khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc. Nâng cao chất lượng bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cán bộ đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy quản lý; phân công cụ thể trách nhiệm cho cán bộ Bệnh viện theo dõi, quản 
lý, chăm sóc sức khỏe các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 
để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

c) Đẩy mạnh kế hoạch tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 
2018 - 2020 theo Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, mở rộng liên danh, liên kết phát 
triển các dịch vụ để thu hút được nhiều bệnh nhân và tăng nguồn thu nhập cho 
Bệnh viện. 

d) Thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện, tập trung khắc 
phục những nội dung, chỉ tiêu khám bệnh, chữa bệnh còn đạt thấp trong quý 
I/2019. Xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; 
nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. 

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các khoa, phòng thực 
hiện tốt quy chế bệnh viện, quy tắc ứng xử và quy chế dân chủ trong bệnh viện 
nhằm thống nhất trong đơn vị, nội bộ đoàn kết xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể 
trong sạch, vững mạnh.  

Yêu cầu Bệnh viện rà soát những nội dung chưa khắc phục theo chỉ đạo 
của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 477/TB-UBND ngày 09/10/2018 của 
UBND tỉnh và những nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để sớm triển khai và 
thực hiện; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2019. 
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2. Sở Y tế cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hoạt động của Bệnh 
viện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Bệnh viện thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn công tác luân chuyển, 
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng của Bệnh viện; chỉ đạo Bệnh viện 
xây dựng đề án vị trí việc làm, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán 
bộ, nhân viên của Bệnh viện, đặc biệt như việc thanh toán phụ cấp phẫu thuật, 
thủ thuật theo Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế. 

3. Đề nghị đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh phối hợp với ngành Y tế quan tâm, chỉ đạo các 
thành viên của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cũng như Bệnh viện 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tại Quy định số 01-QĐi/TU ngày 05/9/2018 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 
của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Đồng thời sớm trình Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định về chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán 
bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý để các đơn vị khám, chữa bệnh có cơ sở 
áp dụng và triển khai thực hiện. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BỆNH VIỆN 

Đã được các sở, ngành liên quan xem xét và giải quyết. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: YT, NV, TC, KH&ĐT, LĐTB&XH; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Bệnh viện PHCN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường
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