
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:1316 /SYT-KHTC Bình Thuận, ngày  20 tháng 4 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm quý II/2020.  

 

                                                  Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế. 

Thực hiện Kết luận số 981-KL/TU ngày 30/3/2020 của Tỉnh ủy Bình 

Thuận về việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và 

những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II/2020; Báo cáo số 20-BC/BCS 

của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ngày 06/4/2020 về việc kết quả thực hiện lãnh 

đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 và những nội dung cần tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo trong tháng 04 và quý II năm 2020. 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID -19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp 

cách ly xã hội; triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Công văn số 1420/UBND-

KGVXNV ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Y tế: Phối hợp các sở, ngành có liên 

quan thực hiện tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đảm bảo đúng tiến độ; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, 

đảm bảo công tác giải ngân các công trình xây dựng; tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ 

gửi xét duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; hoàn chỉnh công tác xét 

duyệt quyết toán trong ngành. Chuẩn bị, tham mưu UBND tỉnh đúng thời hạn về 

tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh: Quy định 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 công lập trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị 

quyết số 80/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh). 

3. Thanh tra Sở Y tế: Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm các 

trường hợp đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái các 

mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với công dân 

theo quy định. Đẩy mạnh công tác xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, 

không để kéo dài. Tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao 

trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu. 



 

Nhận được công văn, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:          
- Như trên;  

- Văn phòng SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Nguyễn Quốc Việt 
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