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NHỮNG DẤU MỐC 

Quyết định số 4029, ngày 27/10/2005 của 
UBND  tỉnh về việc thành lập TTM tỉnh BR-

VT

Quyết định số 840 ngày 24/4/2014 của 
UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện 

Mắt trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm mắt 
tỉnh BR-VT

Quyết định số 2699, ngày 09/12/2014 của 
UBND  tỉnh về việc xếp hạng Bệnh viện 
mắt thuộc là đơn vị sự nghiệp hạng II



NGÀY ẤY - BÂY GiỜ 

6 Khoa phòng 

32 CBVC 

5  Bác sỹ: 2 BS 
chuyên khoa 1

2006
14 khoa 
phòng 

75 CBVC

12 bác sỹ: 2 
CK2, 2 ThS, 4 
chuyên khoa 1 

2016



CÁC CHỈ TIÊU QUA 
10 NĂM HOẠT ĐỘNG 

2006 – 2016 



Chặng đường phát triển nhân sự 2006 - 2016
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Số BN khám ngoại trú 10 năm 
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Số BN điều trị nội trú 10 năm
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Số BN phẫu thuật 10 năm
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NHỮNG CON SỐ ĐÁNG NHỚ

380.851 BỆNH 
NHÂN KHÁM 
NGOẠI TRÚ 

25.440 BỆNH 
NHÂN ĐiỀU TRỊ 

NỘI TRÚ 

26.691 CA PHẪU 
THUẬT MẮT KTC



BÌNH QUÂN THU NHẬP TĂNG THÊM 
CỦA NHÂN VIÊN 
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NHỮNG KỸ THUẬT CAO TRONG CHẨN ĐOÁN  

LENSTAR LS 900

Đo sinh trắc quang học Lenstar Máy chụp cắt lớp OCT Máy chụp đáy mắt KTS 



Thị trường kế Huphrey Matrix 

Siêu âm mắt AB  Tủ an toàn sinh học cấp II Máy chụp võng mạc huỳnh quang 

NHỮNG KỸ THUẬT CAO TRONG 
CHẨN ĐOÁN  



Máy phẫu thuật Phaco Ozil Máy Laser YAG  

Máy Laser quang đông 532

Máy Laser CO2 thẩm mỹ 

NHỮNG KỸ THUẬT CAO TRONG 
ĐiỀU TRỊ 



TiẾP NHẬN CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT MỚI 



Quản lý chất lượng bệnh viện

Thành lập  phòng 
QLCL-CNTT, Hội 
đồng và mạng 

lưới 

100% CB chủ chốt 
có chứng chỉ 

QLCL 

100%  khoa 
phòng cam kết và 

triển khai thực 
hiện 

100%  nhân viên  
được tập huấn ít 

nhất 3 lần

Kết quả 86% khoa 
phòng đạt loại tốt 
14% đạt loại khá 



Những sản phẩm bước đầu



THÔNG TIN CHỈ DẪN RÕ RÀNG 



Xây dựng văn hóa ứng xử 



Môi trường thuận lợi khi khám chữa bệnh  



CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ TiẾP SỨC 
NGƯỜI BỆNH

Hơn 6000 xuất cháo và sữa miễn phí cho BN sau phẫu 
thuật 



CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 5S 
HIỆU QUẢ TỨC THÌ

Tủ thuốc trực  

Phòng tiểu phẫu thủ thuật 



Phòng 
làm 
việc 

Tủ  
thuốc 

Tủ hồ sơ, biểu mẫu

5S Ở MỌI NƠI 





NHẬN DIỆN ĐÚNG BỆNH NHÂN

• Xây dựng quy trình tiếp nhận lưu chuyển BN

• Quy định mã màu sắc, làm bảng tên cho BN 
từ khi nhập viện

• Bảng màu đỏ: Mổ TTT mắt P

• Màu xanh:  Mổ TTT Mắt T

• Màu vàng: Mắt độc nhất 

• Màu trắng: Mổ trung phẫu

MÃ MÀU  
BẢNG 

TÊN BN 

ĐỤC TTT 

MẮT T

ĐỤC TTT 
MẮT P 

ĐỤC TTT 
MẮT ĐỘC 

NHẤT 

MỔ 
TRUNG 
PHẪU 

• Thực hiện check list ở từng khâu chặt 
chẽ

• Thực hiện quy trình TIME-OUT cho tất 
cả BN phẫu thuật, ngay thời điểm BS 
chuẩn bị đặt dao mổ 



• Xắp xếp, bảo quản, cấp phát  thuốc khoa 
học. Đặc biệt các thuốc  gần giống nhau 
được dấu nhận diện và cảnh báo

• 100% ĐD ký cam kết thực hiện sử dụng 
thuốc an toàn

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ DÙNG THUỐC  
BẢN CAM KẾT

Về việc thực hiện thuốc cho người bệnh 

1. Thực hiện nghiêm túc 3 kiểm tra, 5 đối chiếu khi cho người 
bệnh uống hoặc tiêm thuốc.

2. Thực hiện thuốc đúng y lệnh của Bác sĩ đã ghi trong hồ sơ bệnh 
án, khi chưa rõ y lệnh phải hỏi lại cẩn thận. Không thực hiện 
thuốc từ y lệnh miệng (trừ trường hợp cấp cứu). 

3. Thực hiện nghiêm túc công khai thuốc cho người bệnh tại bảng 
đầu giường ở các khoa để người bệnh, thân nhân có thể theo 
dõi được. 

4. Hướng dẫn, giải thích rõ ràng cho người bệnh từng loại thuốc, 
cách dùng và tác dụng phụ (nếu có) khi cho người bệnh dùng. 

5. Phân thuốc uống theo giờ rõ ràng và đựng trong lọ riêng cho 
từng người bệnh để hạn chế nhầm lẫn, sót thuốc của người 
bệnh.

6. Pha và rút thuốc tiêm trước mặt người bệnh và trả vỏ thuốc 
theo qui định

7. Cho người bệnh uống tận miệng đủ thuốc và đúng giờ.
8. Tuyệt đối không mua, bán, tráo đổi thuốc hoặc cho người bệnh 

mua thuốc ngoài.
9. Nhận đúng thuốc, đúng người bệnh theo y lệnh của Bác sĩ ghi 

trong hồ sơ bệnh án.  Thu hồi và trả đủ thuốc khi có y lệnh 
ngưng hoặc đổi thuốc cho người bệnh.

10. Thực hiện giao nhận thuốc trực đúng qui định.

Tôi xin chịu trách nhiệm những điều cam kết trên và chấp nhận kỷ 
luật nếu vi phạm .

TRƯỞNG KHOA               ĐDT. KHOA                NGƯỜI CAM KẾT



Tạo ram dốc,Tay vịn  và lối đi cho 
người già và khuyết tật

Các lối đi dốc có gắn bảng cảnh báo 
và gắn lam nhôm chống trượt

Triển khai tập huấn nhân viên về  
phòng ngừa và xử trí té ngã

Triển khai an toàn trang thiết bị, 
phòng cháy nổ Oxy, Ancol

Phòng ngừa té ngã 



ĐỘ HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ 
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ĐỘ HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NỘI TRÚ 
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ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ 
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KẾT QUẢ CHẤM ĐiỂM THEO 83 TIÊU CHÍ CỦA 
BỘ Y TẾ 

NĂM
SỐ
TC MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 MỨC 5

ĐiỂM 
TB/TC

2013 78/83 1 19 32 23 3 3.10

2014 78/83 0 9 36 29 4 3.36

2015 78/83 0 7 37 28 6 3.42

2016
78/83 0 4 33 33 8 3.46



PHÒNG CHỐNG MÙ LÒA 
VÀ CHĂM SÓC MẮT 

CỘNG ĐỒNG 



MỤC TIÊU THỊ GIÁC 2020 
“Quyền được nhìn thấy” 

KẾT QUẢ 
HOẠT 
ĐỘNG 

TÌNH HÌNH 
MÙ LÒA 

XÂY DỰNG 
MẠNG 
LƯỚI 

MÔ HÌNH 
TRIỂN 
KHAI 



Tình hình mù lòa và Tật khúc xạ
Tại BR-VT 

Tỷ lệ 

Mù 2 mắt 3,01%. 
Mù 1 mắt 9,8% 

Độ bao phủ 51,%  
Chất lượng đạt 
thị lực tốt: 55%

MÙ 
LÒA 
2007 Tỷ lệ 

Mù 2 mắt 2,2% 
Mù 1 mắt 6,8% 

Độ bao phủ 68%. 
Chất lượng đạt 
thị lực tốt: 82%

MÙ 
LÒA 
2015 Tỷ lệ 

Tật khúc xạ 21,4%
88% do cận thị 

68%  chưa được 
đeo kính  hoặc 
đeo kính sai độ  

TKX 
2012



KẾT QUẢ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CSM VÀ PCML

• 100% TTYT Huyện có PK mắt, có bS, ĐD và 1 KTV KX. 

• 4/8 huyện có Trung tâm Thị giác Cộng đồng.

• 100% Trạm Y Tế  xã phường được tập huấn về CSM  

• 100% trường THCS có bảng thị lực và có CBYT được tập huấn về 
CSM 



CÁC HÌNH THỨC TRIỂN KHAI  

• Phối hợp chặt chẽ TTYT huyện, phòng y tế, Hội người 
cao tuổi, phòng giáo dục 

• Phân công cán bộ (BS, ĐD, KTV khúc xạ) phụ trách và 
bám sát địa bàn 

• Tăng cường công tác truyền thông GDSK : Ngày thị giác 
thế giới, hệ thống nhân viên y tế, thông tin đại chúng 

• Xây dựng thành công mô hình chăm sóc mắt toàn diện, 
Mô hình ngày hội chăm sóc mắt học đường v.v.



Kết quả chương trình PCML 

Hơn 50.000 BN được tư vấn truyền thông, khám lọc, hơn 
10.000 BN được phẫu thuật trong đó hơn 3.000 ca được 
mổ miễn phí  

70% xã phường đã được triển khai mô hình chăm sóc 
mắt toàn diện. Hơn 300 lần tư vấn khám lọc, hơn 500 lần 
họp dân ấp, hơn 3.500 lần truyền thanh trên loa của xã

Trên 95% bệnh nhân được phẫu thuật đã cải thiện thị 
lực, 83% đạt thị lực tốt sau mổ. BR-VT đứng trong Top 10 
của cả nước có chất lượng phẫu thuật cao



Kết quả CT khúc xạ học đường 

• Khám sàng lọc 80.000 học sinh và cấp tặng trên 7.000 kính Cho học sinh nghèo

• Tổ chức 5 lần “Ngày hội mắt sáng học đường và tiếp sức đến trường” với các hoạt 
động: đo khám khúc xạ, thi đố vui, giao lưu hỏi đáp v.v.  

• 97% học sinh hài lòng với kính được cấp tặng, 93% học sinh tiếp tục sử dụng kính 
sau 6 tháng. 

• Gần 1000 lượt thầy cô giáo và CBYT trường học được tập huấn kiến thức và kỹ năng 
chăm sóc mắt   



MỤC TIÊU VÀ GiẢI PHÁP THỰC 
HiỆN TỚI 2020 



SỨ MỆNH 

Cung cấp các dịch vụ khám 
chữa mắt cho người dân trên địa bàn

tỉnh và khách đến du lịch, công tác tại BR-VT. 
Thực hiện các hoạt động PCML và 

CSM toàn diện cho cộng đồng.



TẦM NHÌN 

Sẽ trở thành BV Mắt đáng tin cậy, có 
khả năng cung cấp đầy đủ các dịch 

vụ khám chữa mắt kỹ thuật cao cho 
người dân BR-VT và các tỉnh lân cận, 

một  trung tâm cung ứng dịch vụ 
PCML trong và ngoài tỉnh



CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Đối với người bệnh 
chúng tôi cam kết: 

Cung cấp các dịch vụ 
khám chữa mắt chất 

lượng cao, đảm bảo mọi 
quyền lợi và đáp ứng 
cao nhất nhu cầu NB

Đối với CBVC lao động 
chúng tôi cam kết :

Nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần, tạo môi 

trường làm việc tốt để 
mọi thành viên phát huy 

và cống hiến hết khả năng 

Đối với cộng đồng xã hội 
chúng tôi cam kết: 

Triển khai hiệu quả các 
hoạt động PCML và CSM, 

thực hiện đầy đủ các trách 
nhiệm xã hội, góp phần 

phát triển cộng đồng và an 
sinh xã hội



CÁC MỤC TIÊU CHÍNH  

1. Quy mô: Phấn đấu đến năm 2020, Bệnh viện Mắt sẽ tăng quy mô 130 
giường bệnh và nhân lực, đủ đáp ứng nhu cầu phục vụ BN trên địa bàn tỉnh

2. Chuyên môn: Năm 2020 Bệnh viện Mắt thực hiện được 50% kỹ thuật 
chuyên khoa mắt của bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt. 90% kỹ thuật của Bệnh 
viện hạng II theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bộ y tế. 

3. Chất lượng: Năm 2020 Bệnh viện Mắt đạt chất lượng ở mức 4 theo bộ 
tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.  

4. Về công tác PCML: Hạ thấp tỷ lệ mù lòa trên địa bàn tỉnh còn 1,5%; độ 
bao phủ mổ đục TTT 70%; chất lượng phẫu thuật đạt thị lực tốt sau mổ 85% 

5. Độ hài lòng : Bệnh nhân đạt trên 95% ; độ hài lòng của nhân viên làm việc 
tại Bệnh viện trên 93% 



NHÓM GiẢI PHÁP 1:  
Xây dựng cơ chế tài chính và quản lý kinh tế 

• Ưu tiên việc xây dựng cơ chế tài chính theo phương châm tự chủ tự chịu 
trách nhiệm. Thông qua việc tổ chức tìm hiểu, học tập các đơn vị bạn đã 
thực hiện, mời chuyên gia chuyên ngành tư vấn hướng dẫn 

• Xây dựng lại toàn bộ  quy chế chi tiêu nội bộ theo cơ chế tài chính mới để 
tăng quyền tự chủ, đủ sức khuyến khích động viên nhân viên

• Xây dựng các quy trình mua sắm, sử dụng tài chính một cách linh hoạt để 
đáp ứng nhu cầu nhưng đảm bảo đúng quy định của pháp luật 

• Xây dựng và triển khai các hình thức tiết kiệm để tránh lãng phí và phát 
huy tối đa nguồn vốn đầu tư. 



NHÓM GiẢI PHÁP 2:  
Tăng quy mô, nguồn lực và hòan thiện bộ máy

• Lập đề án nâng quy mô 100 giường. Trong đó 70 giường kế hoạch và 30 
giường XHH tại BV Mắt. 

• Lập đề án xin chủ trương triển khai bệnh viện Mắt cơ sở 2 với 30  giường 
XHH  tại TP Vũng Tàu. Nguồn vốn huy động đóng góp và vay tài chính 

• Thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt BS CK Mắt, BS Nội khoa, BS 
CĐHA, điều dưỡng chuyên khoa mắt. Ưu tiên tuyển dụng năm 2016 nhân 
viên chăm sóc khách hàng, nhân viên Maketing

• Trước mắt ký hợp đồng với các cá nhân và đơn vị trên địa bàn với các chức 
danh còn thiếu: BS Nội, CĐHA để thực hiện đúng quy định BHYT

• Xây dựng lại đề án vị trí việc làm để phân định ranh giới công việc một cách 
cụ thể , minh bạch và công bằng 



NHÓM GiẢI PHÁP 3:
Cải tạo mở rộng CSVC, trang thiết bị, dược và VTYT  

• Nỗ lực thúc đẩy đề án cải tạo và nâng cấp bệnh viện mắt đã được tỉnh đua 
vào danh mục đầu tư. Ngoài phần đầu tư ngân sách sẽ lập dự án đầu tư xã 
hội hóa. 

• Năm 2017 sẽ ưu tiên triển khai phòng khám theo yêu cầu, sửa chữa cải tạo 
mở rộng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, mở rộng hội trường BV, bố trí 
xắp xếp khoa xét nghiệm và CĐHA. 

• Tăng cường trang thiết bị từ quỹ PTSN để đáp ứng nhu cầu chuyên môn. 
Trước mắt đầu tư  mua sắm đèn soi đáy mắt, kính hiển vi khám bệnh, kính 
hiển vi phẫu thuật, máy siêu âm AB, dụng cụ phẫu thuật

• Cập nhật, cung ứng đủ và kịp thời thuốc, VTYT đáp ứng nhu cầu chuyên 
môn. Đấu thầu mua sắm đúng quy định không để thiếu và bị động.



NHÓM GiẢI PHÁP 4:  
Đào tạo, nâng cao chất lượng và phạm vi chuyên môn 

• Tranh thủ đề án thuê chuyên gia để phát triển các chuyên khoa đã hình 
thành: bán phần sau, Glaucom, Phẫu thuật lệ bộ, Laser thẩm mỹ 

• Đào tạo 1 thạc sỹ, 1 BS CK1 mắt. Tạo điều kiện học liên thông CN đại học và 
cao đẳng ĐD, 2020 100% ĐD trưởng có trình độ cử nhân  

• Ưu tiên đào tạo ngắn hạn một số các lĩnh vực còn thiếu: Mắt nhi, ROP, Lé 
trẻ em, lệ đạo trẻ em, phẫu thuật lệ bộ, chẩn đoán hình ảnh, Laser nhãn 
khoa, tạo hình thẩm mỹ. 

• Tự đào tạo tại chỗ:  phấn đấu hết 2017 sẽ có 4 PTV phaco, 80% BS có thể 
mổ Mộng ghép kết mạc tự thân

• Đề xuất SYT thẩm định phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật  

• Phát huy vai trò của công tác KSNK và dinh dưỡng



NHÓM GiẢI PHÁP 5:  
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

• Mở lớp đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học và xử lý số liệu cho 
nhân viên. Khuyến khích nhân viên thực hiện nghiên cứu và cải tiến 
thông qua cơ chế tài chính. Đăng ký ít nhất 2 đề tài và dự án cấp tỉnh.

• Xây dựng đề án và triển khai các mô hình, giải pháp, ý tưởng đã đoạt giải 
qua các kỳ thi cấp tỉnh và toàn quốc: bảng thị lực học đường, bảng thị lực 
sau mổ T3, quản lý Glaucoma, bệnh võng mạc đái tháo đường, chăm sóc 
mắt toàn diện v.v.

• Tăng cường công tác sinh hoạt khoa học, bình bệnh án, toa thuốc, phiếu 
chăm sóc, thông tin thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế 

• Duy trì phát triển các dự án với BHVI và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các 
đối tác khác.  



NHÓM GiẢI PHÁP 6:
Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng sử và CSKH  

• Tiếp tục duy trì kết quả thực hiện quyết định 2151 về đổi mới phong 
cách và thông tư 07 về quy tắc giao tiếp ứng xử.

• Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử của bệnh viện Mắt 

• Chuyên nghiệp hóa hoạt động chăm sóc khách hàng, tư vấn hỗ trợ 
người bệnh nội và ngoại trú. Xây dựng quy trình tư vấn bắt buộc với 1 
số bệnh thường gặp tại BV. 

• Củng cố lại hoạt động họp hội đồng người bệnh định kỳ cấp khoa và 
bệnh viện  

• Thường xuyên tổ chức khảo sát độ hài lòng người bệnh, nhân viên y 
tế. Có biện pháp cải tiến khắc phục kịp thời những ý kiến đóng góp



NHÓM GiẢI PHÁP 7:  
Đổi mới công tác công nghệ thông tin 

• Xin chủ trương để đổi mới phần mềm quản lý bệnh viện, kịp đáp ứng nhu cầu 
chuyên môn trong cơ chế mới 

• Xây dựng và thực hiện thí điểm bệnh án điện tử và Telemedicin, kết nối với BV 
Mắt TP HCM và BV Mắt trung ương 

• Xâydựng và thực hiện các hợp phần mạng nội bộ (intranet) để quản lý các hoạt 
động khác của bệnh viện : Nhân sự, hội họp, trang thiết bị, thư viện, quản lý sự 
cố, 

• Làm mới trang Website bệnh viện và sử dụng như một phương tiện hữu hiệu để 
thông tin quảng bá dịch vụ 

• Triển khai thí điểm việc thanh toán thông minh, trước hết sử dụng thanh toán 
qua thẻ tại phòng kính, nhà thuốc và các khoa nội trú 

• Thí điểm tổ chức họp trực tuyến CBCC Bệnh viện 



NHÓM GiẢI PHÁP 8 :  
Tăng cường công tác quản lý chất lượng 

• Bám sát và thực hiện ở mức cao nhất các tiêu chí trong bộ tiêu chí chất 
lượng của Bộ y tế. Phấn đầu chậm nhất 2020 đạt mức 4.

• Tiếp tục áp dụng phần mềm quản lý 83 tiêu chí để cập nhật và có kế hoạch 
cụ thể trong việc thực hiện, bổ sung, khắc phục

• Xây dựng bổ sung và cập nhật lại bộ quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị. 
Xây dựng và văn bản hóa thêm các quy trình trong lĩnh vực điều dưỡng, 
hành chính và quản lý tài chính. Đo lường và kiểm soát việc tuân thủ ít nhất 
70% các quy trình đã xây dựng.

• Xây dựng và thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện. Năm 2020 đo lường 
được ít nhất 20 chỉ số đối với BV chuyên khoa Mắt 

• Duy trì và thực hiện quyết liệt 5S ở tất cả các lĩnh vực trong bệnh viện 



NHÓM GiẢI PHÁP 9:
Hoạt động hỗ trợ tuyến dưới và  CSM cộng đồng 

• Xây dựng kế hoạch PCML và CSM trên địa bàn tỉnh đến 2020, trình BCĐ 
PCML tỉnh phê duyệt. . 

• Hàng năm xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu, hỗ trợ và giám sát hoạt 
động của tuyến dướiĐào tạo và hỗ trợ tuyến dưới trong việc triển khai các 
mô hình CSM toàn diện, CSM học đường, sàng lọc và chuyển tuyến

• Phối hợp chặt chẽ với hội người cao tuổi, hội phụ nữ, chữ thập đỏ, Cựu 
chiến binh, chất độc da cam v.v. khám sàng lọc cho các đối tượng

• Đặc biệt chủ động phối hợp với đài báo để tăng cường truyền thông GDSK 

• Hỗ trợ TTYT Long điền, Vũng Tàu thành lập Đơn vị khúc xạ cộng đồng, hợp 
tác với TTYT Côn Đảo tổ chức cung ứng dịch vụ khúc xạ. Nghiên cứu thực 
hiện mô hình xe thị giác lưu động dưới hình thức xã hội hóa



NHÓM GiẢI PHÁP 10:
Kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng  

• Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành các phong trào thi đua cụ thể, gắn với 
các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra 
trong quá trình thực hiện 

• Xây dựng lại quy chế thi đua khen thưởng. Trong đó xây dựng 100 chỉ số 
nhắc nhở và truy cứu các hành vi vi phạm để làm căn cứ xử lý. 

• Đánh giá năng lực và mức cống hiến của từng cá nhân theo tháng và quý, 
làm cơ sở để tính mức thu nhập tăng thêm tương ứng cho quý kế tiếp. 
Mức thu nhập được tính trên thực tế loại công việc chứ không tính theo 
chức danh

• Định mức và thống nhất danh mục và mức hưởng phụ cấp phẫu thủ thuật 
dựa trên mức khung  của BYT, điều tiết mức hưởng thụ để làm động lực 
cho nhân viên. 



Đề xuất kiến nghị 
• Đối với UBND tỉnh: 

 Sớm xem xét ban hành quyết định giao vốn và giao quyền tự chủ và xem xét trình HĐND phê 
duyệt dự án cải tạo mở rộng BVM

Ủng hộ chủ trương đầu tư xã hội hóa một số hoạt động, trong đó chú ý các nội dung: Phòng 
khám, khoa dịch vụ theo yêu cầu, bệnh viện mắt cơ sở 2 tại TP Vũng Tàu  

Chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch PCML và chăm sóc mắt đến 2020 . Hỗ trợ nguồn vốn đối ứng 
với các dự án của các tổ chức phi chính phủ  

• Đối với Sở y tế: 
 Sớm xem xét cho phép BV áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện mới, sửa chữa cải tạo một 

số hạng mục trước mắt để phục vụ bệnh nhân trong năm 2017 
Hỗ trợ trình cơ quan thẩm quyền về việc giao vốn, giao quyền tự chủ và dự án cải tạo mở 

rộng BV mắt. Hướng dẫn trong việc tự chủ tài chính và nhân lực 
Đầu tư một số trang thiết bị cấp thiết như kính hiển vi khám bệnh, KHV phẫu thuật, máy siêu 

âm AB,  máy đo khám khúc xạ tự động   

• Đối với  các sở ngành, đơn vị liên quan  
 Tạo điều kiện phối hợp với BVM  trong quá trình triển khai nhiệm vụ 
Ủng hộ các nguồn lực để triển khai các hoạt động xã hội từ thiện 


