
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         Ngọc Hồi, ngày       tháng      năm   
 

KẾ HOẠCH 

tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển các dịch vụ kỹ thuật 

 theo phân tuyến Bệnh viện hạng II 
___________ 

 

 Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành 

kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013; 

 Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong 

từng ca phẫu thuật, thủ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện; Thông 

tư 07/2015/TT-BYT ngày 03/4/2015 quy định chi tiết điều kiện cho phép áp 

dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Quyết định 242/QĐ-SYT ngày 04/8/2014 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; Quyết định 47/QĐ-SYT ngày 09/02/2015; 

Quyết định số 181/QĐ-SYT ngày 21/5/2015; Quyết định số 232/QĐ-SYT ngày 

16/5/2017 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật 

khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; 

Để thảo luận, thống nhất việc triển khai phát triển các dịch vụ kỹ thuật 

theo phân tuyến (Bệnh viện hạng II), Bệnh viện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị, cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Thảo luận, thống nhất về triển khai phát triển các dịch vụ kỹ 

thuật theo phân tuyến (Bệnh viện hạng II) trong năm 2020 tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Ngọc Hồi. 

2. Thành phần: 

- BS.CKII Nguyễn Hữu Thâm, Giám đốc Bệnh viện: Chủ trì Hội nghị. 

- Các Phó giám đốc. 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng và các viên chức phòng KHTH-TTB. 

- Đại diện lãnh đạo khoa, Điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật 

viên trưởng các khoa. 
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- Các Bác sỹ đã được đào tạo định hướng chuyên khoa, CKI, các chứng 

chỉ bồi dưỡng chuyên khoa. 

3. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, chiều ngày 03/6/2020. 

Chương trình cụ thể: 

TT Nội dung Người thực hiện 

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Phòng KHTH-TTB 

2 Phát biểu khai mạc  Lãnh đạo Bệnh viện 
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Trình bày tóm tắt thực trạng: Triển khai các 

dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện; Báo cáo kết 

quả triển khai kỹ thuật mới tại bệnh viện 05 

năm (2015-2020)  

Phòng KHTH-TTB 

4 
Thảo luận, thống nhất triển khai các DVKT 

tại các khoa trong năm 2020 

Lãnh đạo bệnh viện; Đại 

diện các khoa, phòng 

5 Phát biểu kết luận, bế mạc Hội nghị Lãnh đạo  

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Phòng KHTH-TTB: 

- Chuẩn bị nội dung triển khai Hội nghị, đăng tải tài liệu Hội nghị lên 

Trang thông tin điện tử (gửi mail cho các khoa) trước ngày 02/6/2020 để các 

khoa nghiên cứu trước khi tổ chức Hội nghị. 

- Tổng hợp kết quả Hội nghị và tham mưu Thông báo kết luận của lãnh 

đạo Bệnh viện tại Hội nghị. 

4.2. Phòng Hành chính quản trị: Chuẩn bị Hội trường, máy chiếu, âm 

thanh để tổ chức Hội nghị. 

4.3. Các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện có liên quan:  

- Đăng nhập Trang thông tin điện tử của Bệnh viện để tải tài liệu; nghiên 

cứu các nội dung, chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. 

- Rà soát toàn bộ nhân lực đã được đào tạo, các dịch vụ kỹ thuật (Bệnh 

viện hạng II) đang triển khai tại khoa, những dịch vụ đã được phê duyệt, những 

dịch vụ kỹ thuật có thể triển khai được đề nghị phê duyệt bổ sung trong năm 

2020 và các năm tiếp theo. 

- Sắp xếp, phân công viên chức tham dự theo đúng thành phần, thời gian, 

địa điểm nêu trên. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ 

với CN. Hoàng Văn Quang, Phó trưởng phòng KHTH-TTB để thảo luận, tháo 

gỡ. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đề nghị các khoa, phòng căn cứ nội 

dung kế hoạch để triển khai thực hiện; phân công viên chức tham dự đúng thành 

phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, KHTH-TTB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thâm 
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