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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020.
1. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua
Sở Y tế đã nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng
dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương và địa phương.
Ngày 13/01/2020 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 68/SYT-TCCB phát
động phong trào thi đua ngành Y tế năm 2020 với chủ đề "Công chức, viên chức
ngành Y tế tỉnh Hòa Bình đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được
giao năm 2020”; đồng thời triển khai các nội dung phát động thi đua tại Hội
nghị tổng kết ngành Y tế năm 2019.
Ngày 21/02/2020 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 361/SYT-TCCB phát
động phong trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu
chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người
bệnh” ngành Y tế tỉnh Hòa Bình.
Ngày 27/02/2020 Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-SYT Phát
động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần
thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong
năm 2020.
Ngày 29/4/2020 Sở Y tế ban hành Công văn số 1010/SYT-TCCB phát
động phong trào thi đua “Ngành Y tế tỉnh Hòa Bình chung tay phòng chống dịch
bệnh Covid-19”.
Ngày 13/4/2020 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 853/SYT-TCCB đăng
ký các danh hiệu thi đua năm 2020, trong đó nêu rõ mục tiêu phấn đấu chung,
các chỉ tiêu cụ thể, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.
Ngày 20/11/2020 Sở Y tế ban hành Công văn số 2610/SYT-TCCB hướng
dẫn các đơn vị trực thuộc đánh giá, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen
thưởng năm 2020; Đăng ký thi đua năm 2021.
2. Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua.
Trong năm 2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế tiếp
tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2019, bám sát các nhiệm vụ lãnh
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đạo, chỉ đạo của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế; các chỉ tiêu kế
hoạch của Ngành đề ra, nghiêm túc thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh, Bộ
Y tế và Ngành phát động; nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn
thành tốt công tác Y tế tại địa phương.
Các nội dung của phong trào thi đua:
- Chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban
nhân dân tỉnh làm tốt công tác quản lý Nhà nước về Y tế trên địa bàn tỉnh, về
chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên các lĩnh vực Y tế dự phòng; khám
chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định sức khỏe; y dược cổ truyền; thuốc
phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm; trang
thiết bị y tế; Dân số- Kế hoạch hóa gia đình; truyền thông giáo dục sức khỏe trên
địa bàn tỉnh; đào tạo nhân lực y tế;
- Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng theo hướng mở rộng
và nâng cao chất lượng dịch vụ về y tế, dân số - KHHGĐ. Chủ động tích cực
phòng chống và có những biện pháp kịp thời ngăn chặn, khống chế các dịch
bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, thực hiện có hiệu quả chương
trình mục tiêu phòng chống các bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và
HIV/AIDS.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận và ứng dụng những
thành tựu khoa học, công nghệ y học tiên tiến, phục vụ công tác bảo vệ chăm
sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức học tập giáo dục truyền thống đạo đức ngành Y, thực hiện và
làm theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, không ngừng rèn luyện
phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đấu tranh đẩy lùi những hành vi tiêu cực trong
hoạt động khám, chữa bệnh.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của
cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, gắn với xây dựng cơ sở y tế
xanh - sạch - đẹp, nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người
bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần,
thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh.
- Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức ngành y
tế tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
- Chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu
trong các phong trào thi đua yêu nước, được tập thể suy tôn để biểu dương, tôn
vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng; đồng
thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiêu biểu được lan tỏa
thực sự hiệu quả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Thi đua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua
yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
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và các ngày lễ lớn trong năm 2020 bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú
gắn với từng sự kiện, từng đợt thi đua, chuyên đề thi đua cụ thể.
- Phát động, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng gắn với việc tiếp tục
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ
tiêu y tế năm 2020 theo tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.
- Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống
dịch bệnh, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho ngành y tế, thu hút nâng cao chất
lượng nguồn lực y tế.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và
nâng cao chất lượng công vụ” gắn với thực hiện tốt chương trình Cải cách hành
chính của Chính phủ và tỉnh Hòa Bình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của các cơ quan, gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ
thống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước;
Hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm, tiếp tục tinh giản biên chế, nâng cao
chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ
cương trong thực thi công vụ và văn hóa nơi công sở theo tinh thần Chỉ thị số
29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu
nước, tiếp tục phát hiện các gương “Người tốt – việc tốt”, mô hình, điển hình
tiên tiến trong các phong trào thi đua để bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng tạo sự
lan tỏa thành phong trào thi đua.
- Huy động toàn bộ lực lượng trong ngành Y tế: Y tế nhà nước, Y tế tư
nhân, các lực lượng quân dân y, các lực lượng cán bộ y tế đã nghỉ hưu chủ động,
tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương
châm chống dịch như chống giặc với khẩu hiệu: “Chủ động ngăn chặn - Phát
hiện sớm - Cách ly kịp thời - Khoanh vùng gọn - Dập dịch triệt để - Điều trị
khỏi bệnh”. Chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong
trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, đảm bảo phản ứng nhanh, kịp thời,
hành động đúng; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không để dịch
bệnh lây lan thiếu kiểm soát.
- Đối với các đơn vị thuộc khối dự phòng: chủ động điều tra dịch tễ, bám
sát địa bàn để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm; phát hiện các trường hợp
nghi ngờ do tiếp xúc gần; điều tra dịch tễ các trường hợp nhiễm, trường hợp
nghi ngờ; tiến hành giám sát, khoanh vùng gọn và dập dịch kịp thời. Phối hợp
chặt chẽ với các lực lượng khác trên địa bàn trong việc cách ly các trường hợp
theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của tỉnh, huyện, thành phố; phát huy các sáng kiến
trong giám sát phát hiện và phòng chống dịch. Tập hợp các lực lượng, thành lập
các đội phản ứng nhanh trong công tác phòng chống dịch.
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- Đối với các đơn vị thuộc khối khám, chữa bệnh: hệ thống khám chữa
bệnh tuyến tỉnh đến cơ sở chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, con người, trang
thiết bị sẵn sàng đón tiếp và điều trị bệnh nhân theo các hướng dẫn, phân luồng,
phân tuyến của Bộ Y tế. Luôn nêu cao cảnh giác đối với các trường hợp nghi
ngờ, thực hiện triệt để các biện pháp phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định, quy trình về điều
trị, phòng lây nhiễm chéo trong điều trị. Tập hợp các chuyên gia, những bác sĩ
có nhiều kinh nghiệm không kể nhà nước, tư nhân, nghỉ hưu hay đương chức
trong việc điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19 tại địa phương; trao đổi, chia
sẻ các kinh nghiệm điều trị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cách ly tại các cơ sở y tế
khi điều trị bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng.
- Cán bộ y tế cơ sở, cán bộ y tế tư nhân, cán bộ nghỉ hưu, mạng lưới cán
bộ làm công tác dân số tại cơ sở sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi chính quyền
phân công, kêu gọi. Tổ chức việc quản lý, rà soát tất cả các trường hợp người
cao tuổi, người mắc các bệnh lý mãn tính, các bệnh không lây nhiễm thực hiện
việc chăm sóc sức khỏe tại nhà. Rà từng ngõ, gõ từng nhà, ưu tiên lập hồ sơ sức
khỏe cho người lớn tuổi và các thành viên trong gia đình. Thực hiện việc điều trị
chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi, người mắc bệnh lý nền, thực hiện việc
cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính tại nhà ít nhất trong 2 tháng và theo
dõi sức khỏe thường xuyên cho các đối tượng này. Quan tâm chăm sóc các đối
tượng yếu thế trong xã hội theo phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau.
- Tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng, toàn diện cơ sở y tế thực hiện Quyết định
số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch
thực hiện cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp; Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.
- Tiếp tục xây dựng, phát huy, duy trì và bảo vệ cảnh quan cơ sở y tế
xanh, sạch, đẹp.
- Xây dựng kế hoạch, tiến hành các hoạt động thiết thực, việc cần làm ngay
chung tay để giảm thiểu chất thải nhựa ngành y tế, cụ thể: xây dựng lộ trình, chỉ
tiêu, nội dung giảm dần, tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm
nhựa dùng một lần trong hoạt động sinh hoạt thường ngày và thay thế dần việc sử
dụng các vật tư y tế, sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động chuyên môn y tế
bằng các vật tư y tế, sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế và người nhà người bệnh
trong việc giữ gìn cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa.
3. Công tác xây dựng, phát triển các nhân tố mới, các gƣơng điển
hình tiên tiến.
Sở Y tế đã thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Y tế, bố trí cán
phụ trách công tác thi đua khen thưởng và yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc
trong ngành thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng tại đơn vị mình với thành
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phần, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng, cụ thể. Từ đó nhanh chóng
phát hiện các gương "Người tốt, việc tốt", nhân rộng các điển hình tiên tiến ở cơ
sở; khen thưởng và động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích.
Năm 2020 ngành Y tế có một số điển hình tiên tiến trong các phong trào
thi đua, cụ thể: 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi
đua "Đẩy mạnh thực hiện chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa
Bình"; 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
"Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm"; 5 tập thể, 10
cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống Covid - 19.
4. Đánh giá kết quả việc triển khai phong trào thi đua yêu nƣớc trong
việc thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đƣợc giao.
4.1. Phòng chống dịch bệnh:
4.1.1. Các bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm:
Đến hết ngày 13/10/2020 toàn tỉnh không ghi nhận bất kỳ trường hợp
bệnh đặc biệt nguy hiểm nhóm A nào (MERS-CoV, cúm A(H5N1), cúm
A(H7N9)…). Các bệnh truyền nhiễm lưu hành: sốt xuất huyết: 48 trường hợp;
tay chân miệng: 234 trường hợp. Các bệnh truyền nhiễm thông thông thường
(cúm, tiêu chảy, quai bị, thủy đậu,...) không có sự gia tăng đột biến. Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp Trung tâm Y tế các huyện/thành phố tiến hành
giám sát, định loại véc tơ, xác định ổ dịch; thực hiện cấp hóa chất và phun xử lý
ổ dịch theo quy định.
4.1.2. Tình hình dịch bệnh Covid-19:
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh Covid-19;
- Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp tính
do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), trong đó Chủ tịch tỉnh làm Trưởng ban,
Chủ tịch huyện/thành viên và Giám đốc các Sở, Ban, Ngành làm thành viên;
- Tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch các cấp để chỉ đạo
khẩn trương, quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19;
- Thành lập và kích hoạt Đội đáp ứng nhanh; kiện toàn đội cơ động chống
dịch các tuyến nhằm đảm bảo công tác chống dịch kịp thời cũng như sẵn sàng
hỗ trợ tuyến dưới;
- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý ngay từ ca bệnh nghi ngờ đầu
tiên trên địa bàn;
- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai các
hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ,
Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Phòng chống dịch nCoV tỉnh;
- Áp dụng các hình thức cách ly phù hợp với các đối tượng (cách ly tại cơ
sở y tế, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà);
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- Đảm bảo trang thiết bị, vật tư, hóa chất để sử dụng trong công tác phòng
chống dịch COVID-19 tại các tuyến;
- Thực hiện lấy mẫu, vận chuyển, xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của các
bệnh nhân nghi ngờ nhằm xác định khẳng định;
- Thực hiện báo cáo đầy đủ các loại báo cáo về dịch bệnh COVID-19 theo
yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc Gia, Bộ Y tế, Cục, Vụ, Viện,…
- Tuyên truyền cho người dân cách phòng tránh, cách đeo khẩu trang và
rửa tay đúng cách;
- Thực hiện khám phân luồng theo đúng quy định của Bộ Y tế tại các cơ
sở Y tế trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện phun hóa chất khử khuẩn xử lý môi trường tại các khu vực
bệnh nhân mắc bệnh, nghi ngờ và khu vực nguy cơ cao;
Kết quả Tính đến 14 giờ ngày 25/9/2020, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 06
trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đã được chữa khỏi.
- Tính đến 14 giờ ngày 09/10/2020, tỉnh Hòa Bình không ghi nhận trường
hợp nghi ngờ nào đang cách ly điều trị tại cơ sở y tế. (Số ca nghi ngờ cộng dồn
là 161 trường hợp nghi ngờ tại các huyện Kim Bôi: 12, Tân Lạc: 11, Đà Bắc:
08, Thành phố: 50, Cao Phong: 13, Lương Sơn: 11, Yên Thủy: 10, Mai Châu:
03, Lạc Thủy: 11, Lạc Sơn: 15, ngoại tỉnh: 16, ngoại quốc: 01).
- Tất cả các trường hợp đều được cách ly và điều trị theo đúng phác đồ
của Bộ Y tế.
4.2. Công tác phòng chống sốt rét:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 tại tất cả các tuyến.
- Lấy Lam kiểm tra định kỳ tại tất cả các điểm kính trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo tuyến cơ sơ quản lý và theo dõi chặt chẽ các đối tượng di biến
động dân cư, các trường hợp có ký sinh trùng sốt rét.
- Triển khai kế hoạch giám sát các hoạt động phòng chống và loại trừ sốt
rét tuyến cơ sở;
- Phân công cán bộ chỉ đạo tuyến nắm bắt thông tin về tình hình sốt rét tại
các huyện được phân công chỉ đạo.
4.3. Công tác ti m chủng m rộng:
- Duy trì các hoạt động tiêm chủng thường xuyên trên địa bàn tỉnh: Cấp
phát vắc xin, tổ chức tiêm chủng thường xuyên, báo cáo theo quy định.
- Giám sát bệnh truyền nhiễm trong TCMR đột xuất và thường kỳ hàng
tuần tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
- Tập huấn cấp chứng chỉ tiêm chủng và chứng chỉ tập huấn an toàn tiêm
chủng cho cán bộ Y tế tuyến huyện.
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- Rà soát tổng hợp các xã,phường, thôn xóm mới sát nhập để cập nhật trên
Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia.
4.4. Công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động các chương trình: bảo vệ sức khỏe tâm
thần cộng đồng; đái tháo đường và kế hoạch hoạt động phòng chống các bệnh
không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh.
- Duy trì các hoạt động chuyên môn, khám tư vấn cho bệnh nhân tâm thần
và đái tháo đường;
- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ tuyến huyện, xã về tăng huyết áp và đái
tháo đường;
- Thường trực duy trì các hoạt động khám tư vấn hỗ trợ chuyên môn;
- Cấp phát thuốc duy trì điều trị cho bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng;
4.5. Phòng chống HIV/AIDS:
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 từ nguồn
UBND tỉnh cấp thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án „Đảm bảo tài chính cho các
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020‟‟.
- Triển khai tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
năm 2020.
- Triển khai thực hiện việc điều trị và cấp thuốc ARV cho người bệnh
HIV trong tình hình dịch SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát và điều chỉnh thông tin người nhiễm HIV/AIDS sau khi sắp xếp
đơn vị hành chính cấp huyện, xã.
- Duy trì hoạt động truyền thông thông qua đội ngũ y tế tuyến xã và thôn bản.
- Tổ chức tư vấn xét nghiệm HIV cho người có hành vi nguy cơ lây nhiễm
HIV trên 11 huyện, thành phố, Cơ sở cai nghiện số 1, Trại tạm giam: 229
- Hướng dẫn tuyến huyện/tp lựa chọn địa điểm, vị trí đặt” Điểm cung cấp
BKT cố định miễn phí” cho người NCMT và triển khai lắp đặt các điểm cung
cấp BKT cố định tại 10 huyện, thành phố.
- Triển khai cấp phát bơm Kim tiêm sạch cho các chương trình để triển
khai hoạt động can thiệp giảm tác hại trên địa bàn tỉnh.
- Duy trì nhóm tiếp cận cộng đồng với 06 nhân viên tiếp cận để triển khai
hoạt động can thiệp giảm tác hại trên địa bàn thành phố Hòa Bình.
4.6. Công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm:
- Ban chỉ đạo các cấp chủ động lập kế hoạch và tổ chức triển khai bảo đảm
ATTP trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020, “Tháng
hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 theo kế hoạch.
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- Công tác thông tin truyền thông được đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức
truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát
Thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình tăng cường tuyên truyền bảo đảm
ATTP, thực hiện phóng sự, chương trình tọa đàm, chuyên mục, chuyên đề về
ATTP.
- Các đoàn kiểm tra đã phát hiện những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh
doanh thực phẩm vi phạm các điều kiện vệ sinh cơ sở, điều kiện về trang thiết bị
dụng cụ, điều kiện về con người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiên
quyết thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng
không rõ nguồn gốc xuất xứ...
- Thông qua đợt kiểm tra trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đã
kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền ATTP tới các cơ sở sản xuất, chế biến,
kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.
- Hệ thống giám sát ngộ độc và bệnh truyền qua đường thực phẩm được
kiện toàn và đi vào hoạt động. Các vụ ngộ độc, các ca ngộ độc cấp đã được điều
tra, báo cáo kịp thời đúng quy định.
- Tinh đến thời điểm này, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ NĐTP làm 29 người mắc,
01 người tử vong (01 vụ làm 08 người mắc, 01 người tử vong nguyên nhân do
độc tố tự nhiên có trong trứng cóc và 01 vụ làm 21 người mắc nguyên nhân do
thực phẩm hư hỏng biến chất); Số ca ngộ độc thực phẩm do các Trung tâm Y tế
huyện, thành phố báo cáo: 56 người.
* Khó khăn, tồn tại:
- Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tuyến xã, phường, thị trấn chưa quản lý
tốt các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống, quán bánh
kẹo, nước giải khát... đặc biệt các cơ sở kinh doanh trước cổng các trường học
còn mất vệ sinh, hàng hóa không an toàn.
- Hoạt động truyền thông chưa được thường xuyên chủ yếu tập trung vào
thời gian cao điểm, hình thức và nội dung không có đổi mới do thiếu kinh phí.
- Chưa tổ chức được các lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên
môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và quản lý nhà nước về ATTP,
phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua đường thực phẩm cho cán
bộ làm công tác ATTP.
- Công tác xử lý vi phạm ATTP tại tuyến xã, phường chưa nghiêm, hầu
hết mới chỉ dừng ở mức tuyên truyền, nhắc nhở, chưa có tính răn đe nghiêm
khắc do vậy không mang lại hiệu quả.
- Cơ sở thực phẩm đa phần là nhỏ lẻ do vậy khó đáp ứng đầy đủ các quy
định điều kiện theo quy định; Tình trạng cơ sở sử dụng sản phẩm thực phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm vẫn đang diễn ra.
- Một số văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm mới được sửa đổi, bổ
sung, quá trình kiểm tra cho thấy một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
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còn chưa nắm được các quy định mới của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh
thực phẩm.
- Kinh phí cấp cho các hoạt động đảm bảo ATTP trong năm 2020 chưa kịp
thời, một số địa phương kinh phí quá ít, do vậy khó đáp ứng được yêu cầu thực
tế về công tác bảo đảm ATTP hiện nay.
4.7. Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:
- Tổ chức tọa đàm trên truyền hình với sự tham gia của các nhà quản lý,
chuyên gia, tuyên truyền viên và đối tượng mang gen bệnh TMBS; phát sóng
nội dung tọa đàm trên Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh Hòa Bình truyền
thông, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới (8/5/2020);
- Tổ chức “điểm” 04 hội nghị gặp mặt các gia đình sinh con một bề là
gái, các cháu có thành tích học tập tốt tại huyện Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu và
Lạc Sơn; tổ chức in 27.560 tờ rơi tuyên truyền về tình trạng mất cân bằng giới
tính khi sinh, in 5.000 tờ áp phích truyền thông về phòng bệnh tan máu bẩm sinh
(Thalassemia), in 1.811 sổ tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh phát cho đối
tượng theo dõi sàng lọc năm 2020.
- Tổ chức Hội nghị xây dựng Câu lạc bộ Tiền hôn nhân và phòng bệnh
Tan máu bẩm sinh điểm tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc và 2 xã Vũ Bình
và Ân Nghĩa huyện Lạc Sơn.
- Phát động “Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ
KHHGĐ và xã hội hóa PTTT/hàng hóa SKSS tỉnh Hòa Bình, năm 2020” và
hướng dẫn, tổ chức triển khai Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ và xã hội
hóa PTTT/hàng hóa SKSS đến 10 huyện, thành phố;
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tiếp thị xã hội, xã hội hoá cung cấp các
phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khoẻ sinh sản: Đẩy
mạnh truyền thông chuyển đổi hành vi của người sử dụng từ chờ cung cấp
phương tiện tránh thai miễn phí sang mua, sử dụng qua kênh tiếp thị xã hội, xã
hội hóa các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khoẻ
sinh sản.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến việc chuyển trọng tâm chính sách Dân số
từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển.
- Cấp phát phương tiện tránh thai và thuốc thiết yếu cho Trung tâm Dân
số -KHHGĐ các huyện, thành phố.
4.8. Công tác khám chữa bệnh; quản l hành ngh y dược:
4.8.1. Công tác khám ch a bệnh:
- Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân: dự trữ đủ
thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp
cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu
được khám và điều trị kịp thời, không từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất kỳ trường
hợp cấp cứu nào. Đặc biệt đội ngũ cán bộ y tế luôn chú ý nâng cao tinh thần thái
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độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã. Thực hiện đúng các
quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật. Lãnh đạo Sở Y tế và
các bệnh viện trong toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh
nằm điều trị tại bệnh viện, đặc biệt người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối
tượng chính sách;
- Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị
bệnh. Hướng dẫn các đơn vị y tế trong Ngành công tác điều trị, cách ly và quản
lý người bệnh, người nghi nhiễm, người tiếp xúc với người nghi nhiễm nCoV;
- Ban hành Quyết định thành lập Đội thường trực chống dịch viêm đường
hô hấp cấp do nCoV tại Sở Y tế, Phân công các Tổ trực dịch và đường dây nóng
24/24h ;
- Các đơn vị tổ chức triển khai Quy trình khám bệnh một chiều, tổ chức
sàng lọc, phân luồng bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19.
- Bố trí tăng cường nhân lực trực đảm bảo duy trì tốt các vị trí trực chuyên
môn và đáp ứng được các vị trí trực chống dịch.
- Các khoa lâm sàng áp dụng quy trình sàng lọc, chống dịch đối với tất cả
bệnh nhân vào viện, tránh bỏ sót các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19.
- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho các trạm y tế xã
phường, thị trấn trong toàn tỉnh;
- Phê duyệt các kỹ thuật mới bổ sung cho các đơn vị điều trị.
- Kiểm tra đánh giá bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch
Covid-19 tại các đơn vị điều trị;
* Năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, dịch COVID-19
bùng phát, lây lan nhanh tới các quốc gia trên thế giới. Đây là một dịch bệnh
nguy hiểm, ảnh hưởng toàn cầu, tác động đến mọi khía cạnh của đời sống kinh
tế, xã hội và hành vi, thói quen sinh hoạt của người dân trên toàn thế giới.
- Đa phần các đơn vị sự nghiệp trong ngành đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid19.
- Bình quân số thu sự nghiệp các đơn vị giảm bình quân khoảng 30%, cá
biệt có đơn vị giảm 50%.
- Bình thường, hằng năm chỉ có 1,2 đơn vị phải cấp bù lương từ ngân sách,
nay đã có ít nhất 5 đơn vị đang làm thủ tục xin cấp phát bù lương từ ngân sách.
4.8.2. Công tác quản lý hành nghề y, dược:
* Hành nghề y:
- Tổng số cấp CCHN khám chữa bệnh: 61 CCHN
- Cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh: 55 cơ sở
- Phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh:
144 cơ sở.
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- Giải quyết hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo: 06 cơ sở
* Hành nghề dược:
- Cấp chứng chỉ hành nghề dược: 20 CCHN
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc: 41 cơ sở
- Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt: 40 GPP cơ sở
- Cấp giấy chứng nhận thực hành phân phối thuốc: 01 cơ sở
4.9. Công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ – trẻ em:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2020
triển khai tới TTYT các huyện/thành phố.
- Hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính;
điều trị COVID-19 ở phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Phối hợp với Tổ chức Childfund Hòa Bình xây dựng kế hoạch hoạt động
Dự án “Công bằng trong tiếp cận dịch vụ Y tế có chất lượng đối với phụ nữ và trẻ
em miền núi” huyện Tân Lạc, Kim Bôi tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019 – 2022.
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện/TP xây dựng kế hoạch CSSKSS năm
2020, lưu ý các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về phòng lây truyền 3
bệnh HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức 02 lớp tập huấn “Xử trí lồng ghép các
bệnh thường gặp ở trẻ em” cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã; 07 lớp tập huấn về
theo dõi tăng trưởng trẻ em cho nhân viên y tế thôn bản của huyện Tân Lạc, Kim
Bôi do tổ chức Childfund tài trợ.
* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu:
- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được quản lý thai nghén là 99,9%.
- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ: 100%.
- Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh tuần đầu sau khi về
nhà: 99,9%.
4.10. Phòng chống suy dinh dư ng:
- Xây dựng kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời cho bà mẹ
và trẻ em tỉnh Hòa Bình.
- Cải thiện chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tại hộ gia đình thông
qua việc tăng cường tư vấn, thăm hộ gia đình và truyền thông thay đổi hành vi
của các bà mẹ và người chăm sóc trẻ.
- Tuyên truyền chế độ dinh dưỡng cho PNCT và trẻ em để nâng cao sức
đề kháng phòng chống dịch bệnh.
- Chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho phụ nữ có thai: Các hoạt động
như đăng ký quản lý thai nghén, tiêm phòng uốn ván, bổ sung viên sắt, tư vấn về
chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, lao động, vệ sinh thai nghén,... được thực hiện
thường xuyên ở các cơ sở.
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- Các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em: Theo dõi tăng trưởng
cho trẻ em được thực hiện thường xuyên ở các cơ sở.
+ Tỷ lệ trẻ sơ sinh được theo dõi cân nặng ngay sau khi sinh là: 100%.
+ Tỷ lệ trẻ em dưới 2 tuổi được theo dõi cân nặng 1 quý/ lần là: 99,8%.
+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5tuổi SDD được theo dõi cân nặng hàng tháng là: 99%.
+ Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (bao gồm cả cân và
đo) được tổ chức vào tháng 6/2020 với tỷ lệ trẻ được cân, đo trên 97%.
+ Bổ sung VitaminA cho trẻ em: Trong đợt chiến dịch Vi chất tháng
6/2020 đạt 100% trẻ em trong độ tuổi được bổ sung VitaminA theo đúng quy
định. Chương trình thường xuyên cung cấp VitaminA cho các bà mẹ sau đẻ và
trẻ em sau khi bị bệnh.
4.11. Công tác dược – ki m nghiệm thuốc

P

P:

- Tiếp tục triển khai kết nối phần mềm quản lý thông đối với các quầy
thuốc lên cổng dữ liệu dược Quốc gia cho các quầy thuốc trên địa bàn tỉnh, hiện
tại có 256 cơ sở kinh doanh thuốc đã kết nối liên thông.
- Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính một cửa liên
quan đến công tác dược và mỹ phẩm, bao gồm: Thẩm định hồ sơ và cơ sở đủ
điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Thẩm định hồ sơ cấp số tiếp nhận phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm; Duyệt dự thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần cho đơn
vị; Phối hợp với phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân trong việc thẩm định,
cấp phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho các cơ sở hành nghề dược.
- Triển khai các Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc khẩn trương thực
hiện các nhiệm vụ đảm bảo hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19;
Có Văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế dự trữ đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế đảm bảo
cho công tác khám chữa bệnh và công tác chuyên môn thường xuyên của đơn vị.
- Hiện tại, trong danh mục thuốc trúng thầu tập trung tại Sở Y tế đã đảm
bảo các nhóm hoạt chất theo quy định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn
chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do nCOV gây ra.
- Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm
thuốc mỹ phẩm thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, hiện tại trung
tâm đang áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc (GLP) và dự
kiến cuối năm 2020 sẽ đăng ký đề nghị Cục Quản lý Dược công nhận đạt thực
hành tốt phòng thí nghiệm (GLP);
- Chủ động tăng cường lấy mẫu các thuốc có dược chất vi phạm về chất
lượng và có nguy cơ làm giả cao.
* Những khó khăn, tồn tại:
- Hiện nay, thuốc dùng trên thị trường có rất nhiều hoạt chất mới, dạng bào
chế mới; được sản xuất bằng công nghệ cao; nhiều sản phẩm là hàng giả, hàng
kém chất lượng được làm giả một cách tinh vi đòi hỏi phải dùng các kỹ thuật
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phân tích sâu mới phát hiện được, điều này đòi hỏi hệ thống kiểm nghiệm phải
nỗ lực nhiều hơn nữa, cán bộ phải được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ,
nghiệp vụ và các cơ sở phải được trang bị các thiết bị hiện đại, đủ điều kiện mới
đáp ứng các yêu ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc,
mỹ phẩm, thực phẩm. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc – MP, TP gặp
rất nhiều khó khăn về trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, hóa chất thuốc thử và
kinh phí duy trì hoạt động chuyên môn nên đã ảnh hưởng đến việc triển khai
hoạt động.
Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân tỉnh
và Bộ Y tế phát động đã thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức Y tế hoàn thành
các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2020, cụ thể như sau:
5. Công tác khen thƣởng năm 2020:
5.1. Danh hiệu thi đua:
- Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 tập thể.
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 07 tập thể.
- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 03 cá nhân.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 310 cá nhân.
- Danh hiệu Danh hiệu Lao động tiên tiến: 421 tập thể, 3.563 cá nhân.
5.2. Hình thức khen thư ng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 tập thể.
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh: 31 tập thể, 94 cá nhân.
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021. GIẢI
PHÁP THỰC HIỆN
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp
phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số về sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng
cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để
phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu
cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tàn tật; khống chế các bệnh truyền
nhiễm, HIV/AIDS, các bệnh gây dịch thường gặp và mới nổi, không để dịch lớn
xẩy ra. Hạn chế, tiến tới kiểm soát các yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây
nhiễm, các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống, hành vi, an toàn vệ sinh
thực phẩm, dinh dưỡng, bệnh tật học đường.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức
năng, giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Tăng cường công tác
chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao phủ y tế toàn dân kết hợp với phát triển y tế
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chuyên sâu. Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Phát triển y tế
tư nhân/ngoài công lập. Hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y
học cổ truyền với y học hiện đại.
- Nâng cao chất lượng dân số, chuyển cách tiếp cận và hoạt động từ dân
số/KHHGĐ sang dân số và phát triển, duy trì mức sinh hợp lý, tăng khả năng tiếp
cận của người dân với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng, đáp ứng
nhu cầu kế hoạch hóa gia đình đa dạng của người dân bằng hình thức XHH, kiểm
soát tỷ số giới tính khi sinh, lồng ghép các yếu tố về dân số vào hoạch định chính
sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành.
- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng;
tăng cường nhân lực y tế cho khu vực vùng cao, vùng sâu và một số chuyên
khoa; chú trọng phát triển nhân lực y tế có trình độ cao, điều chỉnh cân đối cơ
cấu ngạch chuyên môn trong các đơn vị và trong toàn ngành hợp lý.
- Bảo đảm cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, máu, trang thiết bị y tế
có chất lượng, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của người
dân. Quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị y tế hợp lý, an toàn và hiệu quả.
- Nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính y tế, phát triển
hệ thống thông tin của ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối
với các đơn vị trong toàn ngành và hệ thống hành nghề y, dược tư nhân.
2. Những giải pháp chủ yếu thực hiện
2.1. Triển khai thực hiện tốt các văn bản định hướng của Đảng, chính sách
chiến lược của Nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh: Nghị quyết số 20,
21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức
khỏe nhân dân trong tình hình mới và Công tác dân số trong tình hình mới đã
được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thể chế thành Chương trình hành
động và Kế hoạch hành hành động.
2.2. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức theo Quyết định số
31/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh
Hòa Bình.
2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và năng lực dự đoán
trong y tế dự phòng.
- Thường xuyên, liên tục cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa
bệnh theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế. Tiếp tục
điều chỉnh phân tuyến kỹ thuật theo hướng mở rộng dịch vụ kỹ thuật y tế, đặc
biệt là tuyến huyện, xã tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế có
chất lượng ở nơi gần nhất.
- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng chống
dịch bệnh; chỉ đạo các đơn vị khối dự phòng chủ động, tích cực không để dịch
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lớn xẩy ra, thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, kịp thời bao
vây dập dịch không để bùng phát thành dịch lớn. Kịp thời kiểm soát các yếu tố
có hại đến sức khỏe liên quan đến môi trường, an toàn thực phẩm, lối sống và
hành vi của người dân.
2.4. Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số và phát triển.
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ
sinh. Duy trì và thực hiện tốt thẩm định tử vong mẹ và tử vong sơ sinh, tập trung
thực hiện các can thiệp đã được chứng minh có hiệu quả.
- Tăng cường phối hợp liên ngành thực hiện các can thiệp về vệ sinh và
dinh dưỡng nhằm giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Huy động
cộng đồng tham gia vào việc cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ trước và trong khi
mang thai và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 21-CTr/TU
ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày
25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình
hình mới; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU. Duy trì
tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 1%; mỗi năm giảm 0,4 điểm phần trăm tỷ
số giới tính khi sinh. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động tầm soát các dị dạng,
bệnh, tật bẩm sinh; bệnh tan máu bẩm sinh; giảm tình trạng tảo hôn.
- Duy trì các điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch
hóa gia đình, đảm bảo phương tiện tránh thai luôn sẵn có, đa dạng và thuận tiện.
2.5. Phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ y tế.
- Tiếp tục rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm bảo đảm đội ngũ nhân
viên y tế có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực đảm nhận vị trí công
việc, đồng thời đáp ứng chuẩn năng lực cần thiết cho từng loại hình nhân viên y tế.
- Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng
dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các lĩnh vực y học cơ
bản, y học kỹ thuật cao, y học lâm sàng, y tế cộng đồng.
42.6. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.
- Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ và Kế hoạch số 185/KH-BYT
ngày 21/3/2014 của Bộ Y tế triển khai thực hiện Thông tư quy định về Quy tắc
ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
2.7. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế
toàn dân.
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Đẩy mạnh tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền lợi khi mua thẻ BHYT. Mở
rộng đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, đặc biệt hộ gia đình làm nông, lâm,
ngư nghiệp. Đồng thời tiếp tục triển khai tốt chính sách BHYT và các chính sách
khác về hỗ trợ KCB cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi,
đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương.
2.8. Quản lý an toàn thực phẩm, dược, vắc xin, sinh phẩm và TTB y tế.
Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý và mạng lưới các cơ sở kiểm soát
an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, vắc xin, sinh phẩm và trang
thiết bị y tế. Bảo đảm cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, máu và trang
thiết bị y tế có chất lượng.
Tăng cường quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn, hiệu
quả. Tăng cường khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa trang
thiết bị y tế và hạ tầng y tế.
2.9. Phát triển hệ thống thông tin y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả
công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe.
Trên đây là báo cáo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua,
khen thưởng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Y
tế tỉnh Hòa Bình./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;
- Các đơn vị trong khối TĐ;
- Lưu: VT, TCCB (PA.09b).
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