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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Trưởng
Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội
nghị Tổng kết hoạt động y tế năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Huyện, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân
dân Huyện - Huỳnh Văn Tài chủ trì Hội nghị Tổng kết hoạt động y tế năm 2020,
phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Tham dự Hội nghị gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân
dân Huyện, Phòng Nội vụ, các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Huyện, Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn, Trạm kiểm dịch y tế, Trạm kiểm soát động vật cửa khẩu
quốc tế Thường Phước, Phòng khám quân dân y Thường Phước, Trạm Y tế các
xã, thị trấn.
Sau khi nghe Phòng Y tế báo cáo tình hình thực hiện hoạt động y tế huyện
Hồng Ngự năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, cùng ý kiến phát biểu,
thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài
kết luận và chỉ đạo như sau:
Trong năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban
Thường vụ Huyện ủy, sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật Tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan, Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn, sự đoàn kết nhất trí cao của đội ngũ cán bộ, viên chức
trong ngành nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan: công tác phòng bệnh và điều
trị bệnh cho người dân cơ bản đáp ứng yêu cầu; duy trì được 10 Trạm Y tế đạt
chuẩn Quốc gia; công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, ray chân miệng,
sởi … được quan tâm thực hiện; tuy nhiên, với sự xuất hiện và diễn biến phức tạp
của dịch bệnh Covid-19 ngày từ đầu năm 2020 và cho đến nay, là Huyện biên giới
vừa phải tập trung phòng chống dịch Covid-19 vừa phải đảm bảo phát triển kinh
tề - xã hội, Huyện còn phải đảm nhận các khu cách ly tập trung phòng chống dịch
Covid-19 cho bà con Việt kiều từ Campuchia về, tổng số 3 đợt cách ly Huyện tiếp
nhận gần 1.000 công dân. Hiện còn đang cách ly 29 công dân….; làm tốt công tác
phòng chống HIV/AIDS, Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, quản lý an toàn
vệ sinh thực phẩm, Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe
sinh sản, trẻ em và đặc biệt là sự phấn đấu đạt tiêu chí của ngành trong xây dựng
Nông thôn mới; thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng (đạt > 95%); triển
khai thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, trong năm không có vụ
ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn Huyện; thực hiện tốt việc quản lý nhà nước

đối với lĩnh vực hành nghề Y - Dược tư nhân và công lập; phối hợp triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin cho các quầy thuốc trên địa bàn Huyện; công tác truyền
thông giáo dục sức khỏe được duy trì thường xuyên; đặc biệt là vận động người
dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tăng so các năm trước (89%).
Bên cạnh kết quả đạt đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như:
tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng còn diễn biến phức tạp và còn
tiềm ẩn nguy cơ cao; tỷ suất sinh giảm nhưng chưa bền vững; bệnh lao và
HIV/AIDS số người nhiễm mới vẫn còn và chưa có dấu hiệu chựng lại; quỹ khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế mặc dù trong năm không vượt, nhưng vẫn còn một số cơ
sở vượt quỹ bảo hiểm y tế …
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đồng thời,
khắc phục những hạn chế như đã nêu, năm 2021 tôi đề nghị ngành y tế, các thành
viên Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực.
Trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế Huyện:
- Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 21NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; các Kế hoạch thực Nghị
quyết số 20, số 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 bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác Dân số trong tình hình mới; đến toàn thể
các cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế nhằm tạo bước chuyển biến mới
trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Huyện.
- Tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y
tế; thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, 10 điều dược đức và 9 điều y huấn cách
ngôn của Hải Thượng Lãn Ông. Vì y đức là yếu tố quan trọng được đặt lên hàng
đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về y tế. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số
05-CT/BCT của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”, người cán bộ y tế phải luôn phấn đấu trao dồi y đức và
luôn rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
- Quan tâm hơn nữa đến việc kiện toàn đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm y tế,
các Trạm y tế và tạo điều kiện hỗ trợ các bác sĩ mới ra trường và các y, bác sĩ trẻ
yên tâm công tác; mạnh dạn đề cử viên chức ngành học nâng cao trình độ chuyên
môn; lưu ý đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở; nâng cao chất
lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ
khoa học, kỹ thuật trong công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh.
- Cải thiện và nâng cao sức khỏe Nhân dân, giảm tỷ lệ mắc/chết do các
bệnh truyền nhiễm gây ra; khống chế kịp thời không để xảy ra dịch bệnh; thường
xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm,…. Nâng cao chất
lượng các dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và
trẻ em.
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- Tập trung triển khai ngay kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là
phòng chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sở ngay từ
những ngày đầu năm 2021. Ưu tiên thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
như: phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh lao, phong, sốt rét và các bệnh
phụ khoa là vấn đề cần được quan tâm giải quyết, hạn chế tỷ lệ mắc cao trong
cộng đồng làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nhất là vùng nông thôn.
- Phát huy hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả cơ sở y tế; nêu cao
tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, thực hiện tốt công bằng trong chăm sóc sức
khỏe, không phân biệt đối xử giữa người nghèo và người giàu; quản lý, kiểm tra
đầy đủ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và công lập; thường xuyên kiểm tra
chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong chuyên môn và xử lý theo quy định.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân Huyện,
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế; cung cấp đầy đủ các thông tin về các
biện pháp phòng, chống dịch tới cộng đồng dân cư, đặc biệt là các trường học,
những xã biên giới. Tăng cường công tác vận động tuyên truyền người dân tham
gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu Tỉnh giao.
- Tập trung triển khai ngay kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là
phòng chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sở ngay từ
những ngày đầu năm 2021. Ưu tiên thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
như: phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh lao, phong, sốt rét và các bệnh
phụ khoa là vấn đề cần được quan tâm giải quyết, hạn chế tỷ lệ mắc cao trong
cộng đồng làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nhất là vùng nông thôn.
- Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid19 tại các xã, thị trấn, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Lưu ý: Thông báo này thay thế Thông báo số 162/TB-VP ngày 30/12/2020
của Văn phòng HĐND và UBND Huyện.
Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo
trên đến các ngành và địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Như thành phần dự họp;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Quí
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