
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 
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Số:            /KH-SYT Quảng Bình, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 5168/VPUBND-TH ngày 14 tháng 12 năm 2022 

của UBND tỉnh về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2023 của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, Sở Y tế dự kiến 

tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

I. NỘI DUNG 

1. Chương trình hội nghị: 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; 

- Báo cáo tham luận của các đơn vị về công tác chuyên môn năm 2022; 

- Triển khai kế hoạch năm 2023. 

2. Thời gian: Dự kiến chiều ngày 10/01/2023 (thứ ba). 

3. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình, (20 Quách Xuân Kỳ, 

phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). 

4. Thành phần Hội nghị: 

* Đại biểu tỉnh: 

- Kính mời: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, 

Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đảng ủy khối các cơ quan 

tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo tỉnh và các Ban của Tỉnh uỷ: Ban Tổ chức, Ban 

Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Uỷ ban kiểm tra; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi 

đua - Khen thưởng, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính, Sở Nội vụ; Phòng Nội chính - Văn xã VPUBND tỉnh; Phòng khám sức 

khỏe cán bộ tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quân y Bộ 

đội biên phòng tỉnh, Quân y Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Phòng PA03 Công an tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Bình, Báo Quảng 

Bình, Đài PTTH Quảng Bình, Công ty dược phẩm trong tỉnh.  

* Đại biểu huyện: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đại diện Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

* Về phía Ngành Y tế:  

- Ban Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng thuộc Cơ quan Sở Y tế; 



- Đại diện Lãnh đạo Công đoàn ngành y tế;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở: Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Công đoàn.   

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

- Xây dựng Kế hoạch, nội dung Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Sở Y tế. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ: 

Chuẩn bị tài liệu, hội trường, dự trù kinh phí và đảm bảo các công tác hậu 

cần khác phục vụ tổ chức hội nghị. 

3. Các phòng và tương đương, các đơn vị trực thuộc Sở:  

Phối hợp, xây dựng nội dung Báo cáo tổng kết, cử cán bộ tham gia hội 

nghị đúng thành phần và thời gian. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2023 của Sở Y tế, đề nghị các phòng và tương đương, các đơn vị 

trực thuộc sắp xếp tham dự./. 

  

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Quảng Bình (để báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng và tương đương thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT-TCCB. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Dương Thanh Bình 
 

  



 

PHỤ LỤC: NỘI DUNG THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ 

(kèm theo kế hoạch số     /KH-SYT ngày    /12/2022 của Sở Y tế)  
 

STT Nội dung tham luận Đơn vị tham luận 

1 Công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết 
Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

2 Công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 TTYT huyện Tuyên Hóa 

3 

Triển khai công tác khám chữa bệnh, chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu, bước đầu thí điểm 

triển khai bảng điểm chất lượng tại trạm y 

tế xã 

TTYT huyện Quảng 

Trạch 

4 Xây dựng cơ sở xanh, sạch, đẹp 
Bệnh viện Đa khoa huyện 

Bố Trạch 

5 
Sử dụng Trang thiết bị, Triển khai áp dụng 

các kỹ thuật mới trong điều trị 

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Bắc Quảng Bình 

6 
Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

Chi cục vệ sinh an toàn 

thực phẩm 
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