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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Y TẾ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020:
1. Công tác phòng chống dịch:
Ngành y tế tham mƣu UBND thị xã tổ chức Tổng kết công tác Y tế năm 2019
và triển khai nhiệm vụ y tế năm 2020, đồng thời ký cam kết thực hiện công tác phòng
chống dịch giữa BCĐ PCD thị xã và BCĐ PCD các xã, phƣờng.
- Sau hội nghị các xã, phƣờng đã tổ chức tổng kết công tác Y tế đồng thời tổ
chức triển khai công tác phòng chống dịch tại địa phƣơng năm 2020.
- Tổ chức chiến dịch thau vét bọ gậy trên tất cả 16 xã, phƣờng.
- Giám sát Tổ chức phun chủ động phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn các
xã, phƣờng và các cơ sở Giáo dục 4 đợt PCD Covid – 19.
- Tham mƣu UBND thị xã các văn bản phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn
thị xã nhƣ :
Quyết định số 127/QĐ-UBND, của UBND thị xã ngày 01/02/2020 về việc
thành lập Ban Chỉ đạo thị xã Hƣơng Trà về phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô
hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;
Thông báo số 322/TB-BCĐ ngày 11/2/2020 Về việc phân công nhiệm vụ cho
các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona.
Kế hoạch số 231/ KH-UBND của UBND thị xã Hƣơng Trà ngày 03/02/2020
về việc Triển khai công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp
do chủng mới của virus Corona tại;
Tham mƣu UBND thị xã ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành
Kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid 19 tại 15 xã, phƣờng. quyết định số
199/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND thị xã Hƣơng Trà gồm đại diện lãnh
đạo các cơ quan TTYT, Phòng Y tế, Văn phòng HĐND&UBND, phòng LĐTB&XH,
Trung tâm VHTT&TT, Phòng Giáo dục&đào tạo và Công an thị xã. Nội dung kiểm
tra, giám sát:
- Việc thành lập Ban Chỉ đạo và phân công trách nhiệm phòng, chống dịch
COVID-19 tại địa phƣơng;
- Kế hoạch triển khai công tác chủ động phòng, chống dịch CoVid-19 của địa
phƣơng;
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- Công tác phối hợp truyền thông phòng, chống dịch ; Công tác Quản lý danh
sách những trƣờng hợp ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời lao động thuộc diện quản lý, cách ly
theo hƣớng dẫn của Bộ Y tế ;
- Tại Trạm Y tế: Công tác tham mƣu UBND xã, phƣờng trong công tác phòng,
chống dịch CoVid-19, chuẩn bị thuôc, hóa chất sát khuẩn, vật tƣ tiêu hao... phòng,
chống dịch; Công tác giám sát, bố trí, thu dung khám, chữa bệnh và cách ly đối với ca
nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi cấp do CoVid-19.
- Phòng Y tế tham dự Giao ban hàng ngày với BCĐ thị xã và UBND tỉnh về
công tác PCD Covid – 19; tham mƣu các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công
tác Phòng chống dịch Covid-19 kịp thời.
- Phòng Y tế cùng với UBND thị xã đã đi kiểm tra công tác Phòng chống dịch
tại các công ty, xí nghiệp có số lƣợng công nhân lớn về công tác phòng chống dịch
covid 19 nói chung và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các công ty,
xí nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã.
2/ Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:
Ngành Y tế đã tham mƣu BCĐ CTVSATTP thị xã ban hành Kế hoạch số
3332/KH-BCĐ ngày 12/12/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Hƣơng
Trà về việc đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội
Xuân 2020, trên cơ sở kế hoạch đó các ban ngành liên quan, các xã, phƣờng xây
dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP Tết Nguyên Đán với mục tiêu phòng chống ngộ
độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán, phát hiện, hƣớng dẫn và xử lý kịp
thời những trƣờng hợp vi phạm VSATTP, tăng cƣờng giám sát các lễ hội , những nơi
tổ chức ăn uống tập trung đông ngƣời.
Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thị xã Hƣơng Trà ( Phòng y tế, Khoa
ATTP thuộc TTYT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Công an thị xã,
Đội quản lý thị trƣờng số 4) đã lập kế hoạch kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm,
cơ sở giết mổ, kinh doanh, chế biến thịt gia súc, gia cầm, các cơ sở kinh doanh ăn
uống giải khát, thức ăn đƣờng phố, các cơ sở sản xuất nƣớc đá, nƣớc đóng chai, các
bếp ăn tập thể trên địa bàn thị xã với kết quả đạt nhƣ sau :
Tuyến thị xã: 01 đoàn liên ngành
Tuyến xã, phƣờng: 15 đoàn liên ngành
2. Kết quả : Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thị xã đã kiểm tra các cơ sở chế
biến thực phẩm, cơ sở giết mổ, kinh doanh, chế biến thịt gia súc, gia cầm, các cơ sở
kinh doanh ăn uống giải khát, thức ăn đƣờng phố, các cơ sở sản xuất nƣớc đá, nƣớc
đóng chai, các cơ sở sản xuất, kinh doanh rƣợu, các bếp ăn tập thể sản xuất nƣớc đá,
nƣớc đóng chai ....
Đoàn đã kiểm tra 38 cơ sở, 04 chợ với các ngành nghề: sản xuất, chế biến: 14 ,
ăn uống giải khát: 18, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể: 06.
* Thử mẫu chén dĩa: 8 mẫu, có 04 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 25%;
* Thử Tést nhanh hàn the trong chả: 5 mẫu đều âm tính.
* Tiêu hủy thực phẩm hết hạn sử dụng: 20 chai nƣớc ngọt các loại.
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Trong quá trình kiểm tra Đoàn đã triển khai Hƣớng dẫn 965/ATTP-NĐTT ngày
23 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc hƣớng dẫn bảo đảm an toàn
thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống, kinh doanh thức ăn đƣờng phố; ký cam kết bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm.
Qua quá trình kiểm tra Đoàn đã hƣớng dẫn các cơ sở kinh doanh buôn bán, sản
xuất, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống giải khát ký cam kết đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm, Có nƣớc sát khuẩn tay tại cơ sở, nhân viên chế biến thực phẩm phải
thực hiện đeo khẩu trang trong thời gian phục vụ tại cơ sở. Tuyệt đối không để những
ngƣời có ít nhất một trong các triệu chứng ho, sốt, khó thở làm việc tại cơ sở; hoàn
thành các hồ sơ, thủ tục liên quan nhƣ: nhƣ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
VSATTP, giấy xác nhận đã tập huấn kiến thức VSATTP, giấy khám sức khỏe, giấy
phép kinh doanh, lƣu ý hàng hóa có đầy đủ nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ, có ngày
sản xuất, hạn sử dụng, lƣu ý các mặt hàng cận hạn và phải niêm yết giá cả đồng thời
thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ chế biến, vệ sinh môi trƣờng tại các điểm
kinh doanh, sản xuất thực phẩm và môi trƣờng xung quanh, đặc biệt không đƣa các
phụ gia độc hại và các thực phẩm không rõ nguồn gốc vào chế biến, sản xuất thực
phẩm, các bếp ăn tập thể tuân thủ qui tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm nhƣ đảm bảo
vệ sinh, thực hiện quy trình lƣu mẫu thực phẩm, có sổ sách theo dõi nhập thực phẩm
và chế biến hàng ngày. Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải tuân thủ qui tắc giết
mổ vệ sinh tiêu độc khử trùng, thực hiện đúng luật An toàn thực phẩm, phòng tránh
ngộ độc thực phẩm nhất là trong mùa hè nắng nóng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho
ngƣời dân.
Thực hiện Thông báo số 2446/TB-UBND ngày 29/7/2020 của UBND thị xã
Hƣơng Trà về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi trung học phổ thông
Quốc gia năm 2020.
Phòng Y tế phối hợp với TTYT thị xã Hƣơng Trà tổ chức kiểm tra chất lƣợng
VSATTP tại 16 cơ sở dịch vụ ăn uống tại các điểm trƣờng tổ chức thi TN trung học
phổ thông Quốc gia năm 2020.
Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của ngƣời dân về VSATTP; Phòng chống
ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, giáo viên và phụ huynh.
Trong những tháng đầu năm không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.
3. Hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em:
Các hoạt động phòng chống suy dinh dƣỡng đã mang lại kết quả cao và bền
vững. Hằng năm Ban chỉ đạo Thị xã đã mở hội nghị triển khai CLQGDD, trong hội
nghị Ban chỉ đạo các xã, phƣờng các ban ngành của Thị xã đã ký cam kết với Ban chỉ
đạo Thị xã triển khai các giải pháp để hạ thấp tỷ lệ suy dinh dƣỡng của trẻ em < 5
tuổi.
Chỉ đạo tổ chức tốt tuần lễ dinh dƣỡng và các hoạt động của chƣơng trình dinh
dƣỡng nhằm hạ thấp tỷ lệ SDD trẻ em dƣới 5 tuổi còn 7% năm 2020.
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Triển khai kế hoạch cân trẻ và uống vitamin A cho trẻ trên địa bàn toàn thị xã
từ ngày 01/6/2020 đến 30/6/2020.
Tham gia giám sát chiến dịch tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã.
Giám sát chƣơng trình tiêm chủng mở rộng tại các xã, phƣờng tại 15 Trạm y tế
xã, phƣờng.
- Tham gia giám sát chiến dịch loại trừ uốn ván cho trẻ sơ sinh vòng I, vòng II
năm 2020 của 15 xã, phƣờng.
4. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế:
- Đoàn thẩm định chuẩn Quốc gia Y tế xã của Thị xã đã kiểm tra thẩm định xã,
phƣờng sau 3 năm đạt đạt chuẩn Quốc gia về y tế để trình Tỉnh thẩm định công nhận
đật chuẩn Quốc gia về y tế sau 3 năm theo quy định ( Hƣơng Vinh, Hƣơng Phong,
Hải Dƣơng, Hƣơng Xuân, Hƣơng Chữ, Hƣơng Hồ) , đến nay đã có 15/15 xã, phƣờng
đƣợc UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế ( theo QĐ 4667/2014/QĐBYT ban hành bộ tiêu chí y tế xã giai đoạn đến 2020) đạt 100%.
5. Công tác khám chữa bệnh:
Xác định công tác khám chữa bệnh cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, chất
lƣợng khám, chữa bệnh ngày một đƣợc nâng cao số lƣợng ngày càng tăng, chẩn đoán
bệnh chính xác từ đó việc điều trị ngày càng nâng cao chất lƣợng, rút ngắn thời gian
điều trị, giảm chi phí cho ngƣời bệnh, tăng lòng tin của nhân dân mỗi khi đến khám
bệnh và điều trị. Công suất giƣờng bệnh duy trì ở mức cao trên 95%. Trong công tác
chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn, cũng đã kịp thời chuyển lên
tuyến trên những bệnh nhân nặng nằm ngoài khả năng của Bệnh viện tuyến thị xã góp
phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tử vong.
Hoạt động y học cổ truyền đƣợc củng cố và ngày càng phát triển, thành lập
khoa y học cổ truyền góp phần nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh cho nhân dân,
triển khai phòng chẩn tri YHCT tại các trạm y tế xã, phƣờng.
Công tác khám chữa bệnh cho ngƣời nghèo, trẻ em dƣới 6 tuổi thƣờng xuyên
thực hiện tốt; đã triển khai 100 % trạm Y tế thực hiện khám bảo hiểm y tế. Công tác
an toàn và hợp lý dƣợc thƣờng xuyên đƣợc củng cố, không để xảy ra tai biến do dùng
thuốc.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ đối với ngƣời bệnh qua công
tác tuyên truyền giáo dục cán bộ y tế thực hiện 12 điều quy định về y đức.
Phát triển chuyên môn kỹ thuật ngày càng đƣợc quan tâm và mở rộng nhƣ triển
khai các kỹ thuật mới về lâm sàng, cận lâm sàng để góp phần điều trị và chẩn đoán
bệnh nhƣ: mổ trỉ, cấp cứu điều trị rối loạn nhịp tim, ngộ độc thuốc trừ sâu, rắn độc
cắn, siêu âm 3D, nội soi tiêu hóa, xét nghiệm máu với máy huyết học 18 thông số và
14 thông số sinh hóa…
6. Công tác Quản lý hành nghề Y dược tư nhân:
Đã tham mƣu UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra hành nghề y dƣợc tƣ
nhân, kiểm tra 61 cơ sở bao gồm các quầy thuốc Tân dƣợc, Đại lý thuốc tây, Cơ sở
khám chữa bệnh tƣ nhân, phòng chẩn trị Y học cổ truyền tƣ nhân, quầy thuốc Đông
dƣợc.
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Triển khai cho các cơ sở kinh doanh Dƣợc về Công văn số 838/QLD-CL, ngày
22 tháng 01 năm 2020 của Cục Quản lý Dƣợc về việc đình chỉ lƣu hành thuốc không
đạt tiêu chuẩn chất lƣợng;
Các cơ sở y tế tƣ nhân, quầy thuốc tây có trách nhiệm theo dõi ngƣời đến khám,
mua thuốc có các triệu chứng lâm sàng nhƣ sốt, ho, đau họng, khó thở …Phải khai
thác thêm thông tin ngƣời bệnh: ( Họ tên, tuổi, nơi cƣ trú, số điện thoại..) thông báo
cho Trạm y tế địa phƣơng để đƣợc hƣớng dẫn theo dõi, giám sát.
Nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, chống nâng giá thuốc, hóa chất, thiết bị y
tế, khẩu trang, chống buôn bán thuốc, dƣợc phẩm kém chất lƣợng, quá hạn sử dụng,
không rõ nguồn gốc, đảm bảo cho ngƣời sử dụng.
Nâng cao nhận thức và ý thức của ngƣời dân trong việc sử dụng thuốc, dƣợc
phẩm.
Khuyến cáo khách hàng cài đặt ứng dụng khai báo y tế phòng chống dịch
Covid-19 nhƣ Hue-S, NCOVI, Bluezone.
Phát hiện và xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm hành nghề Y Dƣợc tƣ
nhân.
Đánh giá Các cơ sở Khám, chữa bệnh theo QĐ số 1087/QĐ-SYT ngày
01/9/2020 của Sở Y tế Ban hành “Bộ Tiêu chí Cơ sở khám chữa bệnh an toàn phòng
chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp” tại tỉnh Thừa Thiên
Huế.
Đánh giá Các cơ sở bán thuốc theo QĐ số 1094/QĐ-SYT ngày 04/9/2020 của
Sở Y tế Ban hành “Bộ Tiêu chí Cơ sở bán thuốc an toàn phòng chống dịch COVID-19
và các dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Công tác phối kết hợp:
Tham mƣu UBND thị xã thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự
Phối hợp với Trung tâm y tế và Ban chỉ huy quân sự thị xã khám tuyển nghĩa vụ quân
sự và nghĩa vụ Công an 2020 cho 542 thanh niên, đảm bảo chất lƣợng.
Phối hợp Trung Tâm DS- KHHGĐ thị xã tham gia giám sát chiến dịch truyền
thông lồng ghép CSSKSS/KHHGĐ đợt 1,2 năm 2020. tăng cƣờng công tác truyền
thông và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến các đối tƣợng nhằm hạ thấp tỷ lệ
sinh con thứ 3 trở lên còn dƣới 14%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,01% và đẩy
mạnh các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Tham mƣu với UBND thị xã tổ chức và chỉ đạo các xã, phƣờng không tổ chức
kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhƣng thăm hỏi động viên anh chị em
làm ngành y trong ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2020..
Phối hợp TTYT tổ chức tập huấn công tác Phòng chống mắc bệnh viêm phổi
cấp do CoVid-19 cho BCĐ các xã phƣờng và các cơ sở Giáo dục trên địa bàn thị xã.
Đã kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 các đơn vị sản xuất trên địa bàn
gồm 6 công ty: Công ty TNHH Phƣớc Hiệp Thành, Công Ty Cổ phần Giày da Huế và
Công ty TNHH may VINATEX Hƣơng Trà và Công ty Hữu hạn xin măng Lucks Việt
Nam, Công ty TNHH Sinh Dƣợc phẩm HERA; Công ty THNH JOINTWEL Việt
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Nam.Tại các công ty, Đoàn đã phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công
tác phòng chống dịch COVID-19, các văn bản hƣớng dẫn các biện pháp phòng chống
dịch bệnh và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Quyết định
số 127/QĐ- BCĐ ngày 30/7/2020 củaBan chỉ đạo COVID-19 tỉnh về việc ban hành
Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch COVD-19 tại các nhà
máy cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phối hợp với TTYT, Hội CTĐ tham gia tuyên truyền vận động và tổ chức tốt
công tác hiến máu nhân đạo.
Phối hợp với Bệnh viện Trung ƣơng Huế cơ sở 2 Khám tầm soát bệnh lý võng
mạc Đái tháo đƣờng cho nhân dân các xã, phƣờng Tứ Hạ, Hƣơng Văn, Hƣơng Vân,
Hƣơng Xuân.
Phối hợp với Bệnh viện Trung ƣơng Huế cơ sở 2, TTYT triển khai Khám sàng
lọc và phẩu thuật đục thuỷ tinh thể cho ngƣời dân.
Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình nhiệm vụ
đƣợc giao cho Sở Y tế và UBND thị xã.
2. Những thuận lợi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ :
1. Thuận lợi :
Có Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ƣơng Đảng( khóa
XII) về tăng cƣờng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong
tình hình mới.
Có Kế hoạch 70 - KH/TU ngày 14/05/2018 của Thị ủy về việc thực hiện Nghị
quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ƣơng Đảng( khóa XII) về tăng cƣờng
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
Có Kế hoạch 2012/ KH- UBND ngày 28/08/2018 của UBND thị xã về việc triển
khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ƣơng Đảng (khóa
XII) về tăng cƣờng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong
tình hình mới.
Có Kế hoạch 71- KH/TU ngày 14/5/2018 của Thị ủy thực hiện Nghị quyết số
21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ƣơng Đảng( khóa XII) về công tác dân số
trong tình hình mới.
Có Kế hoạch 2011/ KH - UBND ngày 27/8/2018 của UBND thị xã về việc
triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ƣơng Đảng(
khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.
Đƣợc sự quan tâm lãnh đạo của Sở y tế, UBND tỉnh và Thị Ủy, Hội đồng
nhân dân, UBND thị xã cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn,
Ban ngành đoàn thể các cấp.
Toàn thể cán bộ công nhân viên ngành Y tế từ Thị xã đến xã, phƣờng đã phát
huy nội lực và đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe nhân dân
Nhận thức của nhân dân về chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh đã
đƣợc nâng cao.
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Đội ngũ Y, Bác Sỹ có trình độ chuyên môn vững vàng, thực hiện tốt quy chế
chuyên môn.
Hệ thống Y tế từ thị xã đến xã, phƣờng từng bƣớc đƣợc củng cố và hoàn thiện
dần về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đáp ứng cơ bản công tác chăm sóc bảo
vệ sức khỏe nhân dân.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế thị xã và các Ban ngành đoàn thể của thị
xã và các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở y tế.
Mạng lƣới y tế xã, y tế thôn bản, cộng tác viên, ngƣời tình nguyện đã tham gia
hoạt động khá tích cực, đƣợc lồng ghép và tập huấn chuyên môn thƣờng xuyên.
2. Khó khăn :
Tình hình cán bộ có nhiều biến động, trong nhiều năm liền Trung tâm y tế
không tuyển đƣợc Bác sĩ. Một số bác sỹ chuyển công tác hoặc bỏ việc do điều kiện
gia đình.
Nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng đông và càng cao trong lúc
đó nhân lực của bệnh viện thiếu nên có lúc chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của nhân dân
Đội ngũ Y tế thôn, bản có phụ cấp nhƣng Y tế tổ dân phố của các phƣờng lại
không có phụ cấp nên bộ phận y tế tổ dân phố khó khăn trong hoạt động.
Nhân lực của Phòng y tế quá thiếu không đủ để thành lập các bộ phận chức
năng giúp việc.
Công tác quản lý nhà nƣớc về tế rất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực nhƣng cán
bộ làm công tác này rất thiếu ảnh hƣởng đến hiệu quả quản lý.
Tình hình lạm dụng chất phụ gia và thuốc bảo vệ thực vật trong chế biến, sản
xuất thực phẩm, lƣợng thực phẩm kém chất lƣợng, không rõ nguồn gốc, hàng nhái,
hàng giả lƣu thông trên thị trƣờng ngày càng nhiều ảnh hƣởng đến ngƣời tiêu dùng .
Cơ sở hạ tầng các Trạm Y tế phƣờng, xã đã đƣợc tầng hóa từ lâu, đến nay nhiều
Trạm y tế đã xuống cấp trầm trọng chƣa có phƣơng án đề đầu tƣ sửa chữa làm ảnh hƣởng
đến chất luợng khám chữa bệnh.
3. Những tồn tại và nguyên nhân :
a. Tồn tại :
Vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, có nhiều hàng hóa
kém chất lƣợng, và phụ gia độc hại tồn tại trên thị trƣờng.
Việc quản lý các quán hàng ăn uống nhỏ lẻ còn nhiều bất cập trong bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm.
Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ý thức của một số ngƣời dân còn chủ
quan trong công tác tự phòng chống dịch bệnh.
b. Nguyên nhân:
Nhận thức của một số cấp, ngành chƣa thật sự đầy đủ về công tác Y tế .
Ý thức tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của một số ngƣời dân chƣa cao.
II.Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu năm 2021 :
1. Mục tiêu cụ thể:
Tập trung toàn ngành để triển khai và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu,
đến năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất.
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Nêu cao y đức của ngƣời thầy thuốc chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.
Chăm lo xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp, xây
dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện. Duy trì xã, phƣờng đạt chuẩn Quốc gia về Y tế.
Nâng cao hơn nữa chất lƣợng KCB, hạn chế tử vong đến mức thấp nhất.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chƣơng trình CSSKBĐ, kịp thời dập tắt
các bệnh dịch xảy ra, không để tử vong do các bệnh dịch.
Tăng cƣờng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dƣợc, y học cổ
truyền tƣ nhân.
2. Chỉ tiêu :
- Duy trì 100% xã, phƣờng giữ vững chuẩn Quốc gia về Y tế.
- Phấn đấu có 6 bác sỹ/ vạn dân;
- TCMR cho trẻ em dƣới 1 tuổi và phụ nữ có thai đạt > 98%.
- Tỷ lệ trẻ em dƣới 05 tuổi suy dinh dƣỡng xuống dƣới 6,5 %.
- Tỷ suất tử vong trẻ em dƣới 5 tuổi <8%0 ;
- Tỷ suất tử vong trẻ em dƣới 1tuổi <4%0 ;
- Tỷ số tử vong mẹ <1/100.000 trẻ đẻ sống;
- Tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế: Đạt > 98%.
- Về Dân số-KHHGĐ:
Tỷ suất sinh ở mức 15,0%0.
Hạ tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dƣới 13%.
Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai 75%.
Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,0%
III. Dự trù kinh phí 2021: 116.000.000đ ( có bảng chi tiết kèm theo)
IV. Giải pháp và nhiệm vụ năm 2021:
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017
của Bộ Chính trị về tăng cƣờng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân
dân trong tình hình mới.
2 Triển khai thực hiện Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ
về đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của liên Hiệp quốc trong
lĩnh vực y tế.
3. Triển khai thực hiện Kế hoạch 70- KH/TU ngày 14/05/2018 của Thị ủy về việc
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ƣơng Đảng( khóa XII)
về tăng cƣờng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình
hình mới và Kế hoạch 71- KH/TU ngày 14/5/2018 của Thị ủy thực hiện Nghị quyết
số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ƣơng Đảng( khóa XII) về công tác dân số
trong tình hình mới.
4.Về giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: Để duy trì và nâng cao chất lƣợng
xã, phƣờng đạt chuẩn Quốc gia về y tế cần các giải pháp:
4.1/ Tăng cƣờng nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của y tế tuyến xã là
tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi ngƣời dân đƣợc chăm sóc sức
khoẻ cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xoá đói giảm
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nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin của nhân dân
với chế độ xã hội chủ nghĩa.
4.2/ Củng cố tổ chức, đổi mới phƣơng thức hoạt động, nâng cao chất lƣợng và
hiệu quả của Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở các xã, phƣờng. Tăng cƣờng phối
hợp liên ngành, lồng ghép các chƣơng trình mục tiêu, đẩy mạnh các hoạt động truyền
thông giáo dục sức khoẻ, huy động cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh
phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ.
4.3/ Nâng cao trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong việc củng cố và hoàn
thiện mạng lƣới y tế tuyến xã, phƣờng. Đảng ủy và UBND các xã, phƣờng tiếp tục chỉ
đạo các ban ngành đoàn thể xây dựng và thực hiện kế hoạch củng cố mạng lƣới y tế
cơ sở trong địa phƣơng, kế hoạch xây dựng “Chuẩn Quốc gia về y tế xã” phải nằm
trong kế hoạch tổng thể kinh tế xã hội của địa phƣơng và đƣợc đƣa vào Nghị quyết
của Đảng Ủy, HĐND; tăng cƣờng kiểm tra giám sát, phát hiện và giải quyết kịp thời
những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã.
Gắn liền mối quan hệ giữa triển khai kế hoạch xây dựng “ Chuẩn quốc gia về y tế xã”
với kế hoạch xây dựng Làng sức khoẻ, Khu dân cƣ sức khoẻ trong phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
4.4/ Chỉ đạo đúng mức và đầu tƣ thoả đáng để củng cố và phát triển mạng lƣới
y tế tuyến xã. Các cấp Ủy Đảng và chính quyền cần quán triệt và có kế hoạch thiết
thực để tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố và hoàn thiện các hoạt động y tế cơ
sở tại địa phƣơng mình.
4.5/ Mở rộng các hình thức đào tạo và bồi dƣỡng để duy trì và phát triển đội
ngũ cán bộ y tế xã, thôn, tổ dân phố, chú trọng bồi dƣỡng nâng cao trình độ cán bộ y
dƣợc học cổ truyền. Củng cố và phát triển hệ thống y học cổ truyền, kết hợp y học cổ
truyền với y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, ứng dụng điều trị bằng các kỹ
thuật không dùng thuốc, triển khai tốt quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân.
4.6/ Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, cải thiện tình trạng vệ sinh môi trƣờng
và nâng cao chất lƣợng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
4.7/ Tăng cƣờng các hoạt động giám sát và hổ trợ kỷ thuật của y tế tuyến trên
đối với tuyến y tế xã, phƣờng.
5. Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về hành nghề y dƣợc tƣ nhân: Tiếp
tục tham mƣu UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra hành nghề y dƣợc tƣ nhân, kiểm
tra tất cả cá cơ sở hành nghề Y dƣợc tƣ nhân trên địa bàn bao gồm các quầy thuốc
Tân dƣợc, Đại lý thuốc tây, Cơ sở khám chữa bệnh tƣ nhân, phòng chẩn trị Y học cổ
truyền tƣ nhân, quầy thuốc Đông dƣợc. Kiểm tra hồ sơ pháp lý nhƣ chứng chỉ hành
nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy phép hoạt động, giấy
đăng ký kinh doanh, sổ xuất nhập thuốc, đồng thời kiểm tra hạn sử dụng, nguồn gốc
xuất sứ, kiểm tra có bán các loại thuốc và thực phẩm chức năng trong danh mục mà
Bộ Y tế không cho phép không. Triển khai tất cả các cơ sở đạt tiêu chuẩn “Thực
hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP phải trang bị nhiệt kế tự ghi và phải kết nối liên
thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dƣợc Quốc gia”.
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Tăng cƣờng giám sát các hoạt động giới thiệu quảng bá và bán thực phẩm chức
năng trên dịa bàn thị xã.
6. Triển khai các giải pháp hiệu quả để giảm nhanh và bền vững tỷ lệ suy dinh
dƣỡng trẻ em, hạ thấp tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dƣỡng năm 2021 còn dƣới 6,5 % :
6.1.Củng cố hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp.Tăng cƣờng công tác kiểm tra,
giám sát của Ban chỉ đạo Thị xã đến các xã, nhất là các xã mà tỷ lệ suy dinh dƣỡng trẻ
em dƣới 5 tuổi còn cao.
6.2.Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo của các ban ngành đoàn thể, các
địa phƣơng về tình hình triển khai thực hiện CLQGDD tại đơn vị mình một quý một
lần, kịp thời phản ánh về ban chỉ đạo thị xã những khó khăn, vƣớng mắc để có những
giải pháp can thiệp kịp thời.
6.3. Tiếp tục triển khai các chƣơng trình dinh dƣỡng hiện nay đang đƣợc các
cấp ngành và các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ. Giao trách nhiệm cho ngành y tế
tổng hợp và đánh giá kết quả đầu ra. Chú trọng đến các xã có trẻ dƣới 5 tuổi suy dinh
dƣỡng cao. Tăng cƣờng các hoạt động phối hợp liên ngành.
6.4. 15/15 xã, phƣờng đều phải tham gia các hoạt động chƣơng trình dinh
dƣỡng nhƣ: truyền thông, giáo dục dinh dƣỡng, trình diễn bữa ăn,cân đo trẻ dƣới 2
tuổi hàng tháng và trẻ dƣới 5 tuổi hàng năm, triển khai uống vitamin A cho 2 đối
tƣợng trẻ từ 6-36 tháng tuổi và bà mẹ sau sinh đạt kết quả cao.
6.5. Củng cố mạng lƣới y tế thôn bản, công tác viên dinh dƣỡng và ngƣời tình
nguyện ở xã. Tiến hành chuyển giao các kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực dinh dƣỡng
cho đội ngũ này để họ tiếp xúc trực tiếp với ngƣời dân, tƣ vấn thêm vấn đề dinh
dƣỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ có con dƣới 5 tuổi để cải thiện bữa ăn cho trẻ.
6.6. Chƣơng trình mục tiêu Phòng chống SDD trẻ em cần đƣợc tăng cƣờng đầu
tƣ và có các giải pháp can thiệp đặc hiệu cho các đối tƣợng, vùng miền dựa trên tình
hình cụ thể ở từng địa phƣơng.
6.7.Thực hiện chăm sóc dinh dƣỡng sớm ( dinh dƣỡng cho phụ nữ trƣớc khi
mang thai , trong thời gian mang thai, và trẻ em < 24 tháng tuổi ) theo định hƣớng dự
phòng.
6.8.Tăng cƣờng các giải pháp phòng chống thiếu vi chất dinh dƣỡng(VCDD)
cho các đối tƣợng có nguy cơ( bổ sung Vitamin A liếu cao cho trẻ < 60 tháng tuổi, bổ
sung viên sắt Folic cho phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ, bổ sung kẽm cho trẻ bị
tiêu chảy, tăng cƣờng VCDD vào thực phẩm...).
6.9.Triển khai các giải pháp can thiệp đặc hiệu (bổ sung đa VCDD cho trẻ nhỏ
và bà mẹ), can thiệp toàn diện cho những vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ SDD
cao...Theo dõi tăng trƣởng về chiều cao và giám sát tỷ lệ SDD thể thấp còi.
6.10.Giám sát tình hình thừa cân béo phì và các bệnh mạn tính không lây liên
quan đến dinh dƣỡng.
7. Nâng cao chất lƣợng công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, hạn chế thấp nhất
tỷ lệ tai biến sản khoa, tăng cƣờng công tác truyền thông và cung cấp dịch vụ kế
hoạch hóa gia đình đến các đối tƣợng nhằm hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn
10

dƣới 13%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1% và đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm
thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
7.1.Tham mƣu tích cực cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền tiếp tục tăng cƣờng sự
lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác DS-KHHGĐ; tập trung chỉ đạo kịp thời các đơn vị
khó khăn, có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao; chỉ đạo thực hiện tốt
các chƣơng trình, đề án về DS-KHHGĐ. Tiếp tục triển khai kế hoạch để thực hiện
chiến lƣợc DS-SKSS đến 2025.
7.2. Triển khai thực hiện Đề án giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giai đoạn
2016 -2020 trên địa bàn thị xã.
7.3. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời phƣơng tiện tránh thai có chất lƣợng
đáp ứng nhu cầu dịch vụ KHHGĐ. Mở rộng chƣơng trình tiếp thị xã hội (TTXH) và
thị trƣờng cung cấp PTTT nhằm đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá PTTT. Đảm bảo đầy
đủ thuốc thiết yếu và hậu cần PTTT cung cấp cho nhóm đối tƣợng nghèo, cận nghèo,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
7.4. Tăng cƣờng hoạt động của đội lƣu động dịch vụ SKSS/KHHGĐ ƣu tiên
cho vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, đầm phá đảm bảo thực hiện dịch vụ theo
hƣớng gần dân, thuận lợi và an toàn. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ chăm sóc
SKSS/KHHGĐ, giải quyết kịp thời những tai biến tác dụng phụ nếu có xảy ra. Đảm
bảo các chế độ, chính sách theo quy định cho khách hàng thực hiện KHHGĐ
7.5. Tiếp tục duy trì đề án Sàng lọc trƣớc sinh và sàng lọc sơ sinh đã đƣợc triển
khai tại 100% xã, phƣờng.
7.6. Tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình khám sức khoẻ và tƣ vấn tiền hôn nhân
tại các địa bàn đã triển khai và mở rộng một số địa bàn khác, thu hút sự tham gia tích cực
và chủ động của thanh niên trong nhà trƣờng và tại cộng đồng...
7.7. Tập trung triển khai mạnh đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới
tính khi sinh”: nhằm hạn chế thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, khống chế ở
mức dƣới 110/100, duy trì và mở rộng đề án. Ƣu tiên các xã có tỷ số giới tính khi sinh
trong năm 2021 cao với các hoạt động nhƣ tổ chức tuyên truyền, tƣ vấn trực tiếp trên các
phƣơng tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh xã, phƣờng...
8. Xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh bằng y học cổ
truyền. Triển khai KCB và bốc thuốc YHCT tại các Trạm Y tế, củng cố và phát triển
vƣờn thuốc nam tại y tế cơ sở.
9. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông giáo dục sức khoẻ; Triển
khai thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; tiếp tục triển khai công tác y
tế cộng đồng, y tế trƣờng học ; đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ ngƣời lao động, phát
hiện và giảm tỷ lệ mắc các bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thƣơng tích.Tổ
chức tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai thảm
họa, hạn chế thiệt hại về ngƣời và của cho nhân dân.
- Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh nhất là các dịch bệnh mùa
mƣa bão nhƣ sốt xuất huyết, bạch hầu, tiêu chảy cấp, bệnh ngoài da ;tiếp tục giám sát
công tác PCD Covid-19….Giám sát, phát hiện, bao vây, xử lý dập tắt kịp thời nếu có
dịch xảy ra. Tăng cƣờng hệ thống thông tin, báo cáo các bệnh truyền nhiễm gây dịch.
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10. Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện chính sách
hổ trợ đào tạo và thu hút nhân tài, chính sách đãi ngộ với cán bộ, nhân viên y tế phục
vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân trên tuyến xã, vùng
sâu, vùng xa.
III. Những kiến nghị, đề xuất :
Muốn quản lý tốt hoạt động Y tế trên địa bàn Thị xã cần có cơ cấu tổ chức, đủ
nhân sự, đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đảm
bảo vai trò quản lý Nhà nƣớc.
Cần có quy định về cơ cấu tổ chức và bổ sung biên chế cho Phòng Y tế .
Cần tăng biên chế cho xã đông dân, địa bàn phức tạp, giao thông khó khăn.
Cần có chế độ đãi ngộ với cán bộ ngành Y để thu hút nhân tài đặc biệt là bác
sỹ về làm việc tại bệnh viện Thị xã và Trạm y tế xã.
Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý lĩnh vực y tế cần thống nhất ở tất cả các địa
phƣơng trên cả nƣớc.
Một số Trạm y tế xây dựng đã lâu 2009 nay xuống cấp và một số Trạm cần
duy tu bảo dƣỡng để duy trì chuẩn Quốc gia y tế đạt đƣợc, đề nghị bổ sung cấp kinh
phí nâng cấp cơ sở vật chất cho một số Trạm y tế xã, phƣờng.( có bảng chi tiết kèm
theo)
Cán bộ của Phòng hiện chỉ có 02 cán bộ ( 01 quản lý , 01 chuyên viên ), cần bổ
sung thêm cán bộ, ƣu tiên cho công tác dự phòng để thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Phòng đƣợc tốt hơn .
Trên đây là báo cáo thuyết minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và
phƣơng hƣớng, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Phòng Y tế thị xã Hƣơng Trà.
Nơi nhận :
- UBND TX (b/c);
- Phòng TC- KH ;
- Lƣu VT .
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
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STT

Nội dung

Kết quả
thực hiện
năm 2016

Kết quả
thực hiện
năm 2017

Kết quả
thực hiện
năm 2018

Kết quả
thực hiện
năm 2019

Dự ƣớc
thực hiện
năm 2020

1

Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi
SDD

9%

8,4%

8%

7,4%

7%

2

Tỷ lệ tham gia
BHYT toàn dân (%)

80%

87%

93%

95%

96%

3

Tỷ lệ phát triển dân
số tự nhiên

1,04%

1,03%

1,02%

1%

1%

4

Tỷ lệ xã, phƣờng đạt
và giữ vững chuẩn
Quốc gia về Y tế

100%

100%

100%

100%

100%
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