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THÔNG BÁO 
Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 

năm 2021 tại Sở Y tế 

   

Ngày 27/7/2021 Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Sở Y tế. Tham dự kiểm tra có các thành viên 

Tổ công tác tại Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. Về phía Sở Y tế có lãnh đạo Sở và đại diện lãnh đạo các phòng, ban 

chuyên môn trực thuộc sở. 

Sau khi nghe Báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 và ý kiến của các thành phần tham 

dự làm viêc̣ và ý kiến giải trình của lãnh đạo Sở; đồng chí Phạm Hùng Trường, 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

Trong  6  tháng  đầu  năm, do ảnh  hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh 

COVID-19 tình hình kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh gặp 

nhiều khó khăn, đặt ra nhiều thách thức cho các cấp, các ngành và Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh, trong đó ngành y tế chịu ảnh hưởng trực tiếp, tuy nhiên Sở đã chủ 

động, quyết liệt, đổi mới nội dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đã chủ động nỗ lực, cố gắng hoàn thành các 

nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Trong tổng số 58 nhiệm vụ được UBND tỉnh 

giao, đã hoàn thành đúng hạn 52/58 nhiệm vụ, còn 06 nhiệm vụ chưa hoàn thành 

còn thời hạn, không có nhiệm vụ hoàn thành quá hạn và không có nhiệm vụ không 

hoàn thành. 

Sở Y tế đã bám sát các văn bản chỉ đạo, chương trình công tác, kế hoạch 

của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn; chủ động xây dựng Chương trình 

công tác, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ quyết liệt ngay từ đầu năm. Đặc biệt, 

cụ thể hóa các nhiệm vụ của ngành được giao tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực y 

tế tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021 và 

06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
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382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021. Cụ thể: đã đạt và vượt 09/15 chỉ tiêu trong 

nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện 

trong năm 2021, (trong đó có 01/03 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đã hoàn thành); 

6/15 chỉ tiêu hiện nay đang thực hiện. Công tác cải cách hành chính nói chung và 

cải cách thủ tục hành chính nói riêng được thực hiện có hiệu quả, không có hồ sơ 

thủ tục hành chính giải quyết chậm hạn. 

 Trước những diễn biến phức tạp của làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 tại Việt 

Nam, với vai trò là Cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế đã chủ động 

tham mưu tích cực cho UBND tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch Covid-

19 cơ bản theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Y tế theo sát các cấp độ 

của dịch. 

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt 

được của Sở Y tế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. 

2. Hạn chế, vướng mắc 

Trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn có lúc 

chưa được kịp thời, chất lượng tham mưu chưa cao. 

Một số chỉ tiêu chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra như: Hoàn thành hồ sơ 

thanh quyết toán các hạng mục công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 

Bệnh viện đa khoa 700 giường; chỉ tiêu Chương trình tiêm chủng mở rộng; chỉ 

tiêu khám và điều trị nội trú bệnh nhân; một số hoạt động y tế dự phòng chưa 

được triển khai như khám sàng lọc phát hiện bệnh nhân phong, tâm thần. 

Việc triển khai thực hiện chế độ tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Việc 

trình công bố các thủ tục hành chính còn chậm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

và quyết toán hoàn thành các công trình do Sở làm chủ đầu tư còn chưa cao. 

3. Kiến nghị của Tổ Công tác  

Để tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết luận, chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2021, 

Tổ Công tác đề nghị Sở Y tế quan tâm thực hiện một số nội dung sau:  

a) Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh 

trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân mà trọng tâm là 

công tác kiểm soát và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời 

chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác của ngành như về an toàn 

thực phẩm, kiểm dịch, dân số, sức khoẻ sinh sản, y tế dự phòng… và huy động 

các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho y tế xã tại các xã phấn đấu về đích nông 

thôn mới năm 2021. 

b) Tăng cường hơn nữa công tác quản trị nội bộ; quyết liệt, đổi mới nội 

dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 
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hành. Thực hiện tốt chủ đề của năm 2021 của tỉnh “Siết chăṭ kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ bứt phá”; đồng thời nêu cao 

trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ từ đó tạo sức lan toả để các 

phòng ban chuyên môn thuộc ngành cùng hưởng ứng, làm theo. Ngoài ra, cần có 

chế độ động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích thực sự 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

c) Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực y tế tại 

Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các 

nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021 và 06 

nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại 

Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công và khẩn trương 

hoàn thành thủ tục quyết toán các dự án do Sở làm chủ đầu tư. 

d) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp giải 

quyết kiến nghị của cử tri. Phân công nhiệm vụ giải quyết kiến nghị cho từng bộ 

phận, từng cá nhân cụ thể, đồng thời có phương pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, 

đánh giá thực hiện. 

e) Quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành 

chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, 

chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành phụ trách. 

g) Chú trọng công tác tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

năm 2021 đảm bảo đúng quy định, tránh phát sinh đơn thư, khiếu kiện. 

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế và các cơ quan, 

đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NV, YT, TP;  

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
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