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   SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VẠN NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 79  /BC-YTVN Vạn Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Công tác y tế năm 2020

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG
1. Công tác phòng chống dịch
- Bắt đầu từ tháng 2/2020 tập trung vào công tác phòng chống bệnh Covid-19. 

Đơn vị đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Sở Y 
tế, UBND Huyện về công tác phòng, chống dịch; tổ chức triển khai, kiểm tra việc 
thực hiện của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Thành lập 02 tổ phản ứng nhanh; xây 
dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ của dịch; tổ chức khu cách ly 15 giường tại 
Khoa truyền nhiễm; tổ chức thường trực chống dịch 24/24; thực hiện phân luồng, 
sàng lọc, cách ly người bệnh đúng quy định. Hướng dẫn người bệnh khi đến khám 
bệnh phải đeo khẩu trang ngay từ khu vực tiếp nhận. Bảo đảm khoảng cách tối thiểu 
cho người chờ khám ít nhất 2m; tổ chức bàn khám bệnh hô hấp; bố trí đầy đủ phương 
tiện phòng hộ cá nhân cho tất cả nhân viên y tế, đặc biệt là khi thực hiện khám sàng 
lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng, chăm sóc và điều trị trực tiếp người nghi nhiễm 
COVID-19. Đảm bảo khoảng cách giường bệnh, hạn chế người thăm bệnh, thực hiện 
xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ và cho nhân viên y tế làm việc tại các vị trí 
có nguy cơ cao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về 
phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 của nhân viên y tế và người bệnh; Tuyên 
truyền người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công 
cộng, hạn chế đi lại khi không cần thiết, tránh tập trung đông người, rửa tay thường 
xuyên bằng xà phòng, báo cáo cán bộ y tế khi phát hiện người nghi nhiễm COVID-19 
hay vừa trở về từ vùng dịch; Tham mưu thực hiện cách ly y tế đúng quy định; cử cán 
bộ tham gia trạm kiểm soát liên ngành tại xã Vạn Thọ; phối hợp với các đơn vị y tế 
trên địa bàn tỉnh đặc biệt là Trung tâm, KSBT tỉnh thực hiện cách ly ca nhiễm và 
người nhà, người tiếp xúc gần theo đúng quy định. Kết quả: toàn huyện có 01 trường 
hợp mắc, 09 trường hợp được cách ly tại đơn vị đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 
942 trường hợp cách ly y tế tại nhà. Đến nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn ổn 
định.

- Các bệnh dịch truyền nhiễm khác được kiểm soát ổn định trong năm 2020. 
Ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch chủ động cho từng 
loại dịch bệnh. Tổ chức kiểm tra giám sát các trạm y tế xã, thị trấn xây dựng kế 
hoạch phương án phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ 
chức triển khai tập huấn chuyên môn kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo 
để kịp thời cung ứng vật tư hóa chất, trang thiết bị. Xử lý triệt để các ổ dịch và nguồn 
lây nhiễm. Chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức các 
đợt diệt lăng quăng bọ gậy. Phối hợp với đoàn thanh niên huyện tổ chức dợt tuyên 
truyền người dân trên địa bàn. Xử lý ổ dịch và điều trị theo đúng qui định của ngành. 
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Kết quả: Sốt xuất huyết: Tính đến ngày 31/12/2020, toàn huyện đã ghi nhận tổng 
cộng 953 trường hợp Sốt xuất huyết Dengue, 52 ổ dịch được phát hiện và xử lý, 
không có trường hợp nào tử vong. So với năm 2019, số mắc tăng 3,8% (918 ca). Số ổ 
dịch tăng 15,5% (45). Bênh tay chân miệng (TCM): Đến ngày 31/12/2020 toàn 
huyện có 182 trường hợp mắc TCM. So với năm 2019 (253 ca mắc) số mắc giảm 
28%.

2. Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế - Dân số.
a. Dự án phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng 

đồng:
+ Công tác phòng chống sốt rét:
Trong năm qua nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

công tác phòng chống sốt rét đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Toàn huyện 
không có dịch sốt rét xảy ra, trong năm không có người mắc sốt rét.

Công tác giám sát dịch tễ, giám sát vectơ ở các vùng trọng điểm sốt rét, giám 
sát ca bệnh, giám sát điều trị và sử dụng thuốc, qua đó phối hợp tuyên truyền các 
biện pháp phòng chống sốt rét cho nhân dân thực hiện đúng theo kế hoạch giao.

+ Công tác phòng chống bệnh Phong:
Số lần khám phát hiện bệnh phong được thực hiện trong năm 2020 là 10.137 

đạt 84,4% so với kế hoạch. Không có bệnh nhân mới nào được phát hiện. Số bệnh 
nhân được quản lý và điều trị là 40 đạt 95,23% so với kế hoạch.

+ Công tác phòng chống bệnh lao:
Số lần nghi lao khám phát hiện được thực hiện trong năm 2020 là 4037 lượt 

đạt 80,74% so với kế hoạch, giảm 20,06% so với năm 2019 (4818 TH). Có 126 bệnh 
nhân được phát hiện mới đạt 84% so với kế hoạch, giảm 13,3% so với năm 2019 
(146); 1146 tiêu bản đờm được thực hiện đạt 79.3% so với kế hoạch và giảm 24,2% 
so với năm 2019 (1568). Số bệnh nhân lao điều trị khỏi là 115 đạt 135,2% so với kế 
hoạch, tăng 29% so với năm 2019 (90).

Tiếp tục phối hợp với bệnh viện Lao và bệnh phổi cùng bệnh viện Tỉnh Khánh 
Hòa lồng ghép khám điều trị và phát hiện tại cộng đồng Bệnh Hen và bệnh phổi tắc 
nghẽn mãn tính cho người bệnh trong huyện.

+ Công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng:
Số lượt khám phát hiện tâm thần được thực hiện trong năm 5190 bệnh nhân 

đạt 74,1% so với kế hoạch, giảm 31,6% so với năm 2019 (7400); trong đó phát hiện 
13 trường hợp đạt 30,9% chỉ tiêu kế hoạch. Số bệnh nhân quản lý điều trị là 555 
người đạt 100.7% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 0,7% so với năm 2019.

+ Công tác phòng chống bệnh tăng huyết áp:
Trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức khám sàng lọc người dân tại 06 xã từ 40 

tuổi trở lên có yếu tố nguy cơ: 4800 người. Triển khai “tháng 5 đo huyết áp” tại 
Khoa Khám, Phòng khám ĐKKV Tu Bông và 13 Trạm y tế. 13/13 xã quản lý người 
bệnh tăng huyết áp theo nguyên lý Y học gia đình, Tỷ lệ quản lý bệnh nhân được 
quản lý đạt 73% (4610), tỷ lệ dùng thuốc và tuân thủ điều trị cao trên 75% (3458).

+ Công  tác phòng chống bệnh đái tháo đường:
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Bệnh nhân Đái tháo đường đã được khám sàng lọc tại 13/13 xã, thị trấn theo 
nguyên lý y học gia đình. 

Tỷ lệ bệnh nhân được quản lý đạt 72% (869), tỷ lệ dùng thuốc và tuân thủ điều 
trị cao trên 82 %. (713)

b. Dự án tiêm chủng mở rộng
Dự án tiêm chủng mở rộng trong năm qua vẫn được duy trì đều đặn 13/13 xã 

thị trấn trong huyện. Kết quả có 98,4% trẻ em <1 tuổi tiêm đủ liều, các chỉ tiêu tiêm 
chủng khác đều đạt từ 98% trở lên.

Về tiêm phòng Vaccine viêm gan trước 24 giờ cho 1579 trẻ sơ sinh đạt 81% so 
với kế hoạch giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2019 (1609).

c. Dự án Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiên tình trạng dinh dưỡng 
trẻ em

+ Công tác dân số-Kế hoạch hoá gia đình.
- Tổng số trẻ sinh là 1609 trẻ tăng 12,1% so với cùng kỳ 2019
Trong đó, thực hiện tại đơn vị: 1217 trường hợp. Sinh thường là 679  trường 

hợp. Sinh khó 538 trường hợp chiếm 42,33% 
- Trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 282 trẻ giảm 02% so với cùng kỳ 2019
- Tỷ số giới tính nam/nữ là 114,2 nam/100 nữ so với cùng kỳ là 112,4 nam/100 

nữ.
- Số ca sàng lọc trước sinh 1320. Số ca sàng lọc sơ sinh 110.
- Tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 77,4% bằng so 

với cùng kỳ năm 2019.
+ Công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản
- Số lượt khám phụ khoa là 26671 lượt giảm 5,1% so với cùng kỳ 2019.
- Số người điều trị phụ khoa là 14451 người giảm 3% so với cùng kỳ 2019.
- Số phụ nữ khám thai > 3 lần là 100 % phụ nữ mang thai. 
- Số lần khám thai trung bình là 3.2 bằng so với năm 2019.
- Số tử vong trẻ < 5 tuổi là 07 trẻ so với cùng kỳ là 03 trẻ.
- Số tử vong trẻ < 1 tuổi là 04 trẻ so với cùng kỳ là 01 trẻ.
- Không có trẻ sơ sinh tử vong so với cùng kỳ là 07 trẻ.
- Số trẻ đẻ < 2500gr là 27 trẻ tăng 23% so với cùng kỳ 2019.
- Tổng số trẻ đẻ sống là 1614 trẻ tăng 12,2% so với cùng kỳ 2019 (1435 trẻ).
- Xét nghiệm đường huyết thai kỳ: 442 trường hợp chiếm 23,2%, trong đó 95 

trường hợp thực hiện tại đơn vị.
+ Công tác dinh dưỡng trẻ em
Vào tháng 6 đơn vị tổ chức cân, đo cho trẻ để đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng 

trẻ em của từng xã, thị trấn. Kịp thời tư vấn trực tiếp cho các bà mẹ có cách chăm sóc 
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hợp lý để giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ suy dinh dưỡng. Phục hồi dinh dưỡng cho 86 
trẻ suy dinh dưỡng. Đến nay tỷ lệ SDD ở trẻ em cân nặng theo tuổi <5 tuổi còn 
5,74% so với cùng kỳ năm trước là 6%. Tỷ lệ SDD ở trẻ em chiều cao theo tuổi <5 
tuổi còn 7,64% so với cùng kỳ năm trước là 7,92 %.

d. Dự án quân dân y kết hợp
Trong năm, đơn vị đã phối hợp với BCH Quân sự huyện:
- Khám Nghĩa vụ quân sự năm 2020 là: 885 thanh niên. Kết quả: 14 thanh niên 

sức khỏe loại 1; 120 sức khỏe loại 2; 224 sức khỏe loại 3; 266 sức khỏe loại 4; 176 
sức khỏe loại 5 và 85 trường hợp sức khỏe loại 6.

- Khám sức khỏe 596 nam thanh niên tuổi 17 và khám sơ tuyển NVQS cho 
755 nam thanh niên. 

- Khám Nghĩa vụ quân sự tham gia Công an nhân dân: 27 thanh niên.
e. Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện 

chương trình
- Trong năm thực hiện 125 băng rôn, dán 150 áp phích, phát 9542 tờ rơi, phát 

thanh loa đài 927 lượt, tư vấn sức khỏe 1259 lượt cho 9572 người, tổ chức 69 tuyên 
truyền nhóm nhỏ với 1380 người.

- Tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề, nói chuyện nhóm trang bị kiến thức 
cho y tế cơ sở, y tế thôn bản, cộng tác viên, các ban ngành đoàn thể, nhà trường 
nhiều lớp: VSATTP, TCMR, HIV/AIDS, Lao, Sốt rét, SXHD, VSHĐ...

- Tổ chức các lễ diễu hành truyền thông Ngày thế giới phòng chống 
HIV/AIDS, Ngày ASEAN phòng, chống SXHD, Lao, Sốt rét, đái tháo đường...

f. Chương trình mục tiêu quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm
Trong năm trên địa bàn huyện có 50 trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra rãi 

rác trên toàn huyện, có 01trường hợp tử vong (xảy ra vào tháng 9/2020, Nguyên 
nhân Ngộ độc thực phẩm do Độc tố Tetrodotoxin (TTX) từ ốc bùn Răng cưa và ốc 
bùn Bóng), không có vụ nào ≥ 30 người.

Công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về ATVSTP cho người dân được chú 
trọng, phương pháp truyền thông đa dạng: trên loa phát thanh, nói chuyện nhóm, phổ 
biến kiến thức, tuyên truyền cơ động, in 68 băng rôn tuyên truyền trong các đợt tháng 
hành động an toàn thực phẩm, tết nguyên đán, tết trung thu. In 4.125 tờ rơi tuyên 
truyền về các điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố và 
130 áp phích 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm, tổ chức 01 lớp tập huấn 
cho đối tượng quản lý an toàn thực phẩm 65 người tham dự và phối hợp với hội phụ 
nữ các xã tuyên truyền 07 lớp cho phụ nữ các xã có 420 người tham dự 

g. Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS
- Số phát hiện mới nhiễm HIV: 12 giảm 8.33% so với năm 2019 (13 trường 

hợp). Tổng số người nhiễm HIV trên địa bàn huyện là 167.
- Số tử vong trong năm: 03 giảm 02 trường hợp so với năm 2019, nâng tổng số 

tử vong do HIV/AIDS lên 68 trường hợp.
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- Tổng số nguời nhiễm HIV còn sống là 99.
- Tổng số người điều trị ARV: 83 ca 

Công tác tuyên truyền ngày càng được chú trọng, đã tổ chức tuyên truyền trực 
tiếp 69 nhóm nhỏ: 1380 người; Mở 15 lớp tập huấn với 600 người tham dự; Phát 
thanh trên loa xã 312 lượt; Treo băng rôn tuyên truyền tháng cao điểm chiến dịch dự 
phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và tháng hành động phòng chống HIV/AIDS 
và ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12).

II. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
1. Kết quả thưc hiện các chỉ tiêu khám chữa bệnh
Tình hình thu dung cũng như khám chữa bệnh bị ảnh hưởng do thực hiện giãn 

cách xã hội cùng với yếu tố chống dịch Covid 19 nên số thu dung khám chữa bệnh tại 
đơn vị giảm so với cùng kỳ, các chỉ tiêu kế hoạch hầu hết đều chưa đạt so với chỉ tiêu 
được giao.

Kết quả hoạt động khám và điều trị:

Nội dung
Kế hoạch 
năm 2020

Thực 
hiện 
năm  
2020 đạt %

Thực hiện 
năm  2019

so cùng kỳ 
%

Số lượt khám bệnh 325000 306582 94.33 366279 Giảm16.30
- Bệnh viện 150000 119718 79.81 172413 Giảm 30.56
- PKKV Tu Bông 15000 11401 76.01 14072 Giảm 18.98
- Các trạm y tế xã, thị trấn 160000 175463 109.66 179794 Giảm 2.41
Số lượt khám dự phòng 30000 33227 110.76 33948 Giảm 2.12
- Bệnh viện 10000 9768 97.68 16341 Giảm 40.22
- PKKV Tu Bông 5000 570 11.40 1431 Giảm 60.17
- Các trạm y tế xã, thị trấn 15000 22889 152.59 16176 Tăng 41.50
Giường bệnh 190 176 92.63 245.40 Giảm 28.28
- Bệnh viện 170 160 94.12 223.50 Giảm 28.41
- PKKV Tu Bông 20 16 80.00 21.90 Giảm 26.94

Công suất sử dụng giường 
bệnh KH

90 92.6 102.89 129.20 Giảm 28.33

 Bệnh viện (170 giường) > 90 93.9 104.33 131.50 Giảm 28.59
PKKV Tu Bông (20 giường) > 90 81.8 90.89 109.60 Giảm 25.36
Phẫu thuật 1000 884 88.40 1237 Giảm 28.54
- Khoa Ngoại 330 227 68.79 304 Giảm 25.33
- Khoa Sản 550 561 102.00 678 Giảm 17.26
- Khoa LCK 120 96 80.00 255 Giảm 62.35
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Chuyển tuyến 
(Cấp cứu 1430, các khoa 
lâm sàng khác: 330)

 1760  1667 Tăng 5.58

Tử vong trước 24 giờ  14  16 Giảm 12,5
Tử vong sau 24 giờ 09 05 Tăng 80
Ngày điều trị bình quân 4 3.7 92.50 3.6 Tăng

2.78
Cận lâm sàng      
- Nội soi 200 62 31.00 70 Giảm 11.43
- Siêu âm 25000 17828 71.31 22,084 Giảm 19.27
- X.Quang 25000 19536 78.14 23,180 Giảm 15.72
- Điện tim 3000 6477 215.90 8,172 Giảm 20.74
- Xét nghiệm 90000 59310 65.90 83,672 Giảm 29.12

Trong năm 2020, đã triển khai được một số kỹ thuật mới như: Phẫu thuật cắt trĩ  
Longo, phẫu thuật nội soi túi mật, siêu âm tim, đo hoạt độ GGT…..

Công tác điều trị ngoại trú về y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong năm 
có 1200 lượt người điều trị giảm 72,21% so với năm 2019 (4318).

Tiếp tục hợp đồng thực hiện phẫu thuật ngoài giờ vào thứ 7 đã phẫu thuật xóa 
mù cho 92 trường hợp bằng phương pháp Phaco. 

Triển khai thực hiện các bàn khám hoạt động theo nguyên lý YHGĐ tại 13 
TYT, Phòng khám ĐKKV Tu Bông và Phòng khám Trung tâm. 13/13 TYT thực 
hiện lập hồ sơ sức khỏe cho người bệnh mãn tính không lây nhiễm.

2. Công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816
a. Tiếp nhận cán bộ tuyến trên đến hỗ trợ
Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 1816 căn cứ nhu cầu thực tế TTYT Vạn 

Ninh đã gửi đãng ký cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xin được chuyển giao 
kỹ thuật. Kết quả là trong năm 2020, đơn vị đã tiếp nhận chỉ đạo tuyến của: Bệnh 
viện đa khoa tỉnh 02 kỹ thuật: Phẫu thuật thoát vị bẹn nội soi, Đặt catheter tĩnh mạch 
rốn.

b. Cử cán bộ từ tuyến huyện đến hỗ trợ tuyến xã
Ngay từ đầu năm đơn vị đã có Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1816. Đơn 

vị đã xác định 10 trạm y tế xã chưa có bác sỹ cần có sự hỗ trợ và đã có quyết định 
phân công: theo kế hoạch đã phân công, bác sỹ về công tác tại xã mỗi tuần 1 - 2 lần 
thực hiện việc khám chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật. Tuy nhiên do thiếu nhân lực 
hoạt động nên một số xã chỉ thực hiện được giai đoạn đầu và chưa thật sự có hiệu 
quả. Đến nay đã cử 12 bác sĩ tăng cường các Trạm y tế chưa có bác sĩ với 86 lượt 
đảm bảo mỗi tuần các xã chưa có BS có 1-2 buổi BS về thăm khám cho nhân dân địa 
phương và chỉ đạo chuyên môn cho các trạm y tế.
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Chuyển giao kỹ thuật cho Y tế cơ sở: 01 kỹ thuật cận lâm sàng (Nhuộm soi 
tìm KST sốt rét) và 01 kỹ thuật lâm sàng (Xoa bóp bấm huyệt).

3. Công tác điều dưỡng
Tiếp tục triển khai Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 06/4/2015 của Bộ Y tế về 

Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của điều 
dưỡng viên, 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. Thực hiện tốt Thông tư 07/2014/TT-
BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế, Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của 
Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh trong bệnh 
viện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc toàn diện. Lập mô 
hình phân chia điều dưỡng, nữ hộ sinh, hộ lý theo từng nhóm chăm sóc người bệnh 
phù hợp với tình hình nhân lực và đặc điểm của từng khoa; thực hiện chăm sóc cho 
NB cần CS cấp I: 690 lượt,trong đó người bệnh nằm phòng hồi sức sau phẫu thuật là 
chủ yếu nên chưa thực hiện đầy đủ nội dung chăm sóc toàn diện, chỉ thực hiện chăm 
sóc toàn diện cho người bệnh nằm tại Khoa cấp cứu – HSTC&CĐ.

Phối hợp với Khoa KSNK tổ chức Hội thi “Đánh giá kiến thức và thực hành 
vệ sinh tay năm 2020”.

Tổ chức định kỳ các cuộc họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện qua đó ghi 
nhận các ý kiến đóng góp để cải thiện phục vụ người bệnh, đồng thời tổ chức khảo 
sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú với chỉ số hài lòng chung trung bình: 
đạt 89,7% tăng 2,41% so với năm 2019 (đạt 87,29%). Phối hợp khoa Khám bệnh 
khảo sát sự hài lòng của người bệnh đến khám kết quả đạt 89,1 % tăng 2,43% so với 
năm 2019 (đạt 86,68%).

4. Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn
Quản lý chất thải y tế đúng theoThông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-

BTNMT ngày 31/12/2015. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ theo Quyết định số 
3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012. Đảm bảo bộ phận giặt là nơi xử lý tập trung đồ vải 
bẩn các khoa mang đến, đúng quy trình tại nhà giặt. Đồ vải nhiễm khuẩn, đồ vải có 
máu, dịch tiết sinh học được xử lý riêng bảo đảm an toàn. Thực hiện bảo quản đồ vải 
sạch và giao phát đầy đủ đồ vải sạch trong toàn bệnh viện theo Thông tư số 
16/2019/TT-BYTngày 20/7/2019 của Bộ Y tế về việc Quy định về KSNK trong các 
cơ sở KBCB.

Trong năm đã tiến hành giám sát thực hiện vệ sinh môi trường bệnh viện hàng 
tuần, giám sát tuân thủ vệ sinh tay NVYT trong bệnh viện 2 lần/năm, giám sát nhiễm 
khuẩn vết mổ các khoa hệ ngoại hàng quý (theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 
28/8/2017 V/v phê duyệt các hướng dẫn KSNK trong các cơ sở KBCB bao gồm các 
hướng dẫn về giám sát NKBV; KSNK tại khoa gây mê hồi sức; Phòng ngừa nhiễm 
khuẩn tiết niệu; Xử lý dụng cụ phẫu thuật nội soi; Thực hành vệ sinh tay; Vệ sinh môi 
trường bề mặt).  

Thực hiện kiểm tra, xét nghiệm vi sinh môi trường khu vực nguy cơ cao 
(phòng mổ, phòng sinh…) để đánh giá mức độ môi trường có đảm bảo sạch theo tiêu 
chuẩn quy định (Căn cứ Quyết địnhsố 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 Hướng dẫn 
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KSNK tại khoa gây mê hồi sức trong các cơ sở KB,CB) và kịp thời  chấn chỉnh, khắc 
phục môi trường đảm bảo an toàn.

Đặc biệt TTYT đã xử lý và thu gom rác thải có nguy cơ nhiễm Sars-CoV-2 
đúng quy định và an toàn.

5. Công tác dược và trang thiết bị:

Nội dung  Năm 2020 Tỉ lệ  Năm 2019 Tỉ lệ

Tổng tiền sử dụng thuốc   17.870.061.843 100%   16.883.073.110 100%

Tiền sử dụng kháng sinh 3.735.842.564 20,91% 4.217.523.648 24,98%
Tiền thuốc Vitamin 462.781.267 2,59% 645.873.085 3,83%
Tiền dịch truyền 246.316.278 1,38% 302.319.230 1,79%
Tiền thuốc Corticoid 252.852.574 1,41% 640.696.538 3,79%
Tiền thuốc ĐY, vị thuốc 4.355.617.499 24,37% 3.978.303.554 23,56%
Tiền thuốc khác 8.816.651.661 49,34% 7.098.357.055 42,05%

- Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Về kê 
đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; Quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
tâm thần theo đúng Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 Quy định về thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Nghi định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược… 

- Đảm bảo cung cung ứng đủ thuốc thiết yếu phục vụ tốt nhu cầu khám và điều 
trị bệnh của nhân dân trong toàn huyện, đặc biệt là đối với người bệnh có thẻ BHYT, 
đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng bệnh viện hướng đến sự hài lòng của 
người bệnh. Khoa dược duy trì tốt việc cung cấp thuốc đến các khoa lâm sàng tạo 
điều kiện thuận lợi để điều dưỡng có nhiều thời gian chăm sóc người bệnh. Hoạt 
động dược lâm sàng từng bước được củng cố, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả

Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện thực hiện tốt chức năng xây dựng 
danh mục thuốc thiết yếu,hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao; đồng thời giám sát việc sử 
dụng thuốc hợp lý an toàn các khoa lâm sàng.

Công tác thiết bị y tế được quan tâm đầu tư để đáp ứng nhu cầu phục vụ 
chuyên môn. Công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế ngày càng được nâng cao. 
Các máy móc thiết bị y tế được quản lý, kiểm tra, sữa chữa kịp thời và bảo hành, bảo 
dưỡng định kỳ theo đúng quy định.

6. Công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Công tác phối hợp với BHXH huyện về phục vụ công tác khám chữa bệnh, 

thông tuyến và thanh quyết toán BHYT thực hiện nghiêm túc và thông suốt.
III. THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 

2011-2020:
Ngay từ đầu năm đơn vị đã chỉ đạo các Trạm y tế tham mưu cho Ban chăm sóc 

sức khỏe nhân dân địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí 
Quốc gia y tế xã năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 
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07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Năm 2020, sở y tế đã tiến hành phúc tra 06 xã 
thẩm định lại và 07 xã duy trì. Kết quả 13/13 xã đạt Tiêu chí Quốc gia Y tế xã.

IV. CÔNG TÁC KHÁC:
1. Công tác nghiên cứu khoa học:
Trong năm 2020 phong trào NCKH được duy trì. Có 08 đề tài được nghiên 

cứu trong năm giảm 2 so với năm 2019. Hội đồng KHKT đã thông qua 07 đề tài 
trong đó có 01 đề tài xếp hạng xuất sắc, 06 đề tài đạt.

2. Công tác cải cách hành chính:
Đơn vị đã xây dựng“Kế hoạch cải cách hành chính”; 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”. Triển khai thực hiện đày đủ 6 nhiệm vụ: 

- Cải cách thể chế: Tổ chức tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ hàng 
tháng. Xây dựng củng cổ các nội quy, quy chế chuyên môn.

- Cải cách thủ tục hành chính: tiến hành rà soát và xây dựng các quy trình hành 
chính, công khai cho người nhà người bệnh và người bệnh.

- Cải cách tổ chức bộ máy: tiến hành rà soát bố trí thích hợp phù hợp với 
chuyên môn nghiệp vụ chủa từng cán bộ viên chức nhằm phát huy hết khả năng của 
mỗi cá nhân.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức: thực hiện việc 
đào tạo và tự đào tạo liên tục của đội ngũ nhân viên y tế.

- Cải cách tài chính công; thực hiện nghiêm các chế độc chính sách theo quy 
định, rà soát bãi bỏ những thủ tục không cần thiết và không có quy định nhằm tinh 
gọn việc thực hiện công tác tài chính.

- Hiện đại hóa hành chính: đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý khám chữa bệnh, quản lý tài sản, quản lý tài chính…

- Kết quả xếp loại CCHC năm 2020: đơn vị xếp loại tốt.
3. Về thực hiện Quy chế Dân chủ, Quy tắc ứng xử và Y đức:
Phối hợp công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức và người lao 

động ngay từ đầu năm, xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ.
Quy chế dân chủ được tổ chức thực hiện sâu rộng. Sinh hoạt của Hội đồng 

người bệnh cấp bệnh viện và cấp khoa được thực hiện đều đặn đúng quy định, các y 
kiến đóng góp phản ánh của người bệnh được tiếp thu giải quyết kịp thời. Quyền và 
nghĩa vụ của người bệnh được triển khai thực hiện đúng theo luật Khám chữa bệnh.

Quy tắc ứng xử tiếp tục được triển khai, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh 
và kỹ năng giao tiếp của CBVC được nâng cao.Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ, 
Ban giám đốc đơn vị cũng đã triển khai 5 chuẩn mực của cán bộ y tế trong thực hiện 
quy tắc ứng xử và nâng cao y đức đến toàn thể cán bộ viên chức. Thực hiện các giải 
pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

4. Hợp tác quốc tế
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Trong năm 2020, đơn vị tiếp tục tham gia các hoạt động của Dự án sáng kiến 
khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin (RAI) do Quỹ toàn cầu phòng 
chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ và Dự án Nâng cao năng lực y tế công cộng tại 
khu vực miền Trung Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2021 với hoạt động Giám sát trọng 
điểm lồng ghép bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh do vi rút Zika và bệnh 
Chikungunya.

5. Công tác Tài chính
- Thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày14/02/2015 Quy định Quy chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 
Quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công 
lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công 
lập. Thực hiện giá dịch vụ y tế theo Thông tư 14/2019/TT-BYT và Nghị quyết số 
09/2019/NQ-HĐND. Quản lý và sử dụng các nguồn ngân sách của nhà nước, viện 
phí, viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác đảm bảo minh bạch và theo đúng 
quy định. Đảm bảo thu chi đúng Luật ngân sách, đúng chế độ tài chính, đồng thời 
đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động với tinh 
thần tiết kiệm, hiệu quả.

6. Công tác đoàn thể và các hoạt động khác
- Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tháng công nhân, ngày quốc tế phụ 

nữ, thực hiện bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ viên chức, người lao động. 
Công đoàn cơ sở tặng giấy khen cho 07 tập thể và 72 cá nhân có thành tích tiêu biểu 
trong năm 2020; Công đoàn ngành khen 1 tập thể và 10 cá nhân. Cuối năm xếp loại 
Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh: tổ chức ra quan dọn vệ sinh cơ quan hưởng 
ứng Ngày môi trường thế giới, tham gia xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp chào 
mừng Đại hội Đảng bộ TTYT … và sinh hoạt đoàn định kỳ theo Điều lệ. Cuối năm 
được xếp loại: Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Hội Cựu chiến binh: Duy trì hoạt động đúng điều lệ, được Hội Cựu chiến 
binh huyện xếp loại vững mạnh.

7. Công tác thi đua:
Có phong trào thi đua thường xuyên liên tục, thiết thực và hiệu quả:
Chính quyền phối hợp với Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua từ 

đầu năm và nhiều đợt trong năm, sau mỗi đợt có sơ kết, tổng kết và khen thưởng 
động viên kịp thời.                       

Năm 2020, có 344 cá nhân, 33 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 07 cá 
nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 5 tập thể, 15 cá nhân đề nghị Giám đốc Sở Y tế 
tặng giấy khen, 03 tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Lao 
động xuất sắc”, 04 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 01 tập thể 
và 03 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh khen thưởng; 05 tập thể và 
25 cá nhân Giám đốc Trung tâm Y tế Vạn Ninh khen thưởng.
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Kết quả kiểm tra cuối năm đạt mức điểm 3.37 xếp hạng KHÁ theo phiên bản 
“Chất lượng bệnh viện 2.0”.(Năm 2017 BV đạt mức 3,08 điểm, năm 2018 đạt 3.18, 
năm 2019 đạt 3.41).

V. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:
1. Ưu điểm:
- Nhờ sự chỉ đạo của Sở Y tế, Huyện ủy và UBND huyện, sự phối hợp của 

chính quyền địa phương…các bệnh dịch đã được khống chế và không có trường hợp 
tử vong. Bệnh covid-19 luôn luôn được cảnh giác, bảo đảm các biện pháp phòng 
chống theo qui định. 

- Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y 
tế.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, hoạt động của 
chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - KHHGĐ. Giữ vững xã đạt Bộ tiêu trí quốc 
gia về y tế xã.

- Công tác tài chính đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị trong việc 
cung ứng văn phòng phẩm, thuốc hóa chất, vật tư tiêu hao và mua sắm trang thiết 
bị… Trích lập các quỹ đúng theo quy định bao gồm: Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc 
lợi, Quỹ ổn định thu nhập, Quỹ phát triển sự nghiệp và Quỹ khám chữa bệnh.

- Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin: Công tác cải 
cách hành chính ngày càng được nâng cao. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết công việc tại đơn vị, giảm bớt thủ tục hành chánh trong xử 
lý cấp lại giấy chứng sinh, giấy nghỉ ốm, giấy ra viện…

- Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động được thực hiện 
thường xuyên. Trong năm, có nhiều thư khen, không có đơn thư khiếu nại gì về tinh 
thần, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

- Công tác Tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên số trẻ 1< tuổi tiêm 
chủng đủ liều >98%, tiêm Viêm gan trước 24 giờ 81%, không có tai biến do tiêm 
chùng.

- Duy trì chế độ khen thưởng đột xuất, định kỳ; xử phạt kịp thời những cá 
nhân, tập thể vi phảm.

2. Nguyên nhân thành công và những bài học kinh nghiệm:
- Chấp hành đầy đủ các chỉ đạo của Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối 

hợp của chính quyền13 xã thị trấn với ngành Y tế chặt chẽ, toàn diện.
- Nội bộ đoàn kết thống nhất, cán bộ viên chức tích cực và có tinh thần trách 

nhiệm trong việc xây dựng đơn vị.
- Có kế hoạch, triển khai công tác cụ thể, có kiểm tra đánh giá sơ kết, tổng kết 

rút kinh nghiệm.
3. Tồn tại:



12

Việc thanh quyết toán BHYT năm 2018, 2019 chưa giải quyết nên rất khó khăn 
trong công tác điều hành hoạt động của đợn vị (như mua thuốc, trang thiết bị y tế và 
bổ sung thu nhập cho cán bộ viên chức…)

- Chất lượng khám chữa bệnh một số lĩnh vực còn hạn chế chỉ tiêu kế hoạch 
được giao đều chưa đạt và giảm so với cùng kỳ 2019, một số dịch vụ kỹ thuật được 
duyệt nhưng chưa triển khai.

- Hầu hết các trang thiết bị, máy móc đã quá niên hạn sử dụng chưa được thay 
thế kịp thời.

- Quản lý bệnh không lây nhiễm còn ở mức thấp, khám chữa bệnh theo nguyên 
lý Y học gia đình còn chậm.

Nguyên nhân:
- Nhân lực Bác sĩ tuy đã được bổ sung nhưng còn thiếu và chưa có kinh 

nghiệm đặc biệt là thiếu bác sỹ tại các Trạm y tế xã cũng  ảnh hưởng đến công tác 
điều hành các khoa phòng, trạm y tế xã  cũng như công tác khám chữa bệnh, trong 
khi nhu cầu của nhân dân ngày càng tăng nhất là đối tượng BHYT.

- Mua sắm trang thiết bị, máy móc cần thiết còn nhiều thủ tục, khó khắn
- Dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của đơn vị.
- Chưa có chính sách thiết thực để thu hút cán bộ y tế có tay nghề cao phục vụ 

tại các cơ sở y tế tuyến huyện.
- Trách nhiệm làm chủ của một số bộ phận cán bộ viên chức người lao động 

chưa cao, còn ỷ lại, thiếu tinh thần hợp tác trong xử lý công việc.
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Phòng chống dịch bệnh 
Tiếp tục chỉ đạo công tác giám sát phòng chống dịch bệnh đặc biệt Covid-19, 

phát hiện, xử lý, ngăn chặn, khống chế kịp thời không để dịch xảy ra và lan rộng trên 
địa bàn huyện. 

Tổ chức tập huấn công tác giám sát, phòng và điều trị các bệnh gây dịch như 
Covid-19, Zika, Cúm A (H5N1), bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sốt rét… theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Công tác Y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu quốc gia
Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia về y 

tế - Dân số
Tích cực chủ động phòng chống và giám sát các bệnh có tính chất nguy hiểm 

đối với cộng đồng, cớ tỷ lệ mắc và tử vong cao như lao, phong, sốt rét, sốt xuất huyết. 
Quản lý tốt các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường, 
hen, COPD…

3. Khám chữa bệnh
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Tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện theo hướng tự chủ, tăng hiệu quả hiệu suất 
hoạt động.

Phát triển kỹ thuật mới theo Phân tuyến kỹ thuật, sử dụng có hiệu quả và khai 
thác hết công suất trang thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị.

Duy trì công tác phẫu thuật PHACO, siêu âm Tim mạch…
Triển khai thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế về Cử cán bộ chuyên môn luân 

phiên đến y tế cơ sở chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật. Đồng thời hợp đồng với 
bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến trên để đào tạo chuyển giao kỹ thuật chuyên 
môn nhằm nâng cao tay nghề cho các y, bác sỹ tuyến huyện.

Phấn đấu bệnh viện cuối năm 2021 đạt Bộ tiêu chí Bệnh viện phiên bản 2.0 đạt 
3.65 điểm.

4. Công tác Dược và trang thiết bị
Cung ứng đủ thuốc thiết yếu theo danh mục của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 

30/2011/TT-BYT nhằm phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh nhất là khám, điều trị 
cho đối tượng BHYT, người nghèo và trẻ em <6 tuổi từ xã đến huyện.

Thực hiện kiểm tra quy chế kê đơn điều trị ngoại trú và quản lý sử dụng thuốc 
BHYT các xã thị trấn.

Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị như danh mục theo tiêu chuẩn của một trạm y 
tế, để trạm y tế có khả năng triển khai các kỹ thuật, dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe 
nhân dân thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã.

5. Phát triển nguồn nhân lực y tế
Sắp xếp lại nhân lực các cơ sở y tế từ huyện đến xã, đồng thời tìm các giải 

pháp nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có tại địa phương.
Tiếp tục đưa cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ ở các bệnh viện tuyến trên để 

có thể sử dụng tốt máy móc trang thiết bị và có khả năng triển khai các kỹ thuật mới 
trong khám chữa bệnh.

6. Công tác Quản lý kế hoạch tài chính:
Nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý tài chính trong các lĩnh vực hoạt 

động y tế.
Thường xuyên theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động xây dựng và 

triển khai thực hiện kế hoạch.
Sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính theo chế độ tài chính, kế toán.
7. Tiếp tục khai thác và duy trì ứng dụng tốt CNTT trong quản lý cũng như 

trong chuyên môn. Phối hợp với VNPT từng bước nâng cao chất lượng phần mềm 
VNPT-HIS, triển khai hệ thống kết nối kết quả cận lâm sàng, phân hệ y tế cơ sở.

8. Thực hiện tốt tiêu chí Chất lượng Bệnh viện, Bệnh viện xanh sạch đẹp, 
bệnh viện thân thiện làm hài lòng người bệnh và người nhà người bệnh khi tới các cơ 
sở Y tế tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người bệnh. Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 
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15/5/2016 của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Chủ động tích cực công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid -19, 

SXH, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, dịch cúm A, giám sát bao vậy dập tắt kịp thời 
nếu có dịch xảy ra.

2. Xây dựng kế hoạch và bố trí hợp lý nguồn kinh phí đủ đáp ứng công tác đào 
tạo huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý cho cán bộ chủ 
chốt, bổ sung cán bộ đại học.

3. Triển khai các đề án cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh từ cấp 
khoa phòng tới toàn Trung tâm. Áp dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị 
nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện, tạo sức hút người bệnh đến 
khám và điều trị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt 
hơn. Phối hợp với các bệnh viện đầu ngành, tổ chức khám chữa bệnh từ xa, tiến đến 
triển khai các dịch vụ y tế từ xa.

4. Thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính đổi 
mới dây chuyền khám và điều trị, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, lấy 
chất lượng các dịch vụ CSSKND làm thước đo y đức của cán bộ y tế.

5. Duy trì ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý hồ sơ lưu trữ bệnh án 
trong bệnh viện và Nghiên cứu khoa học. Phân tích dữ liệu để tìm ra mô hình bệnh tật 
nội trú, ngoại trú áp dụng vào hoạt động của đơn vị. Ứng dụng tốt mạng vi tính nội 
bộ để quản lý các hoạt động. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong báo 
cáo thống kê lưu trữ đến y tế cơ sở.Củng cố và tiếp tục duy trì hoạt động trang Web 
trung tâm. Ứng dụng phần mềm trong lập hồ sơ quản lý sức khỏe nhân dân trên địa 
bàn.

6. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - 
Dân số, chi trả các hoạt động theo hướng dẫn.

7. Thực hiện tốt Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 
85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/ 2012; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 
Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư 
13/2004/TT-LT Bộ Tài chính – Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý tài 
chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập.

8. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chặt chẽ ngay từ đầu năm. Chủ động các 
nguồn kinh phí đáp ứng kịp thời cho hoạt động chuyên môn và phòng chống dịch. 
Tăng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ y tế. Tăng cường giám sát chống thất thu 
viện phí.

9. Triển khai có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
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1. Sở Y tế, Sở Tài chính tạo điều kiện quan tâm cấp kinh phí sửa chữa bệnh 
viện, các Trạm Y tế xã xuống cấp và mua sắm bổ sung các trang thiết bị hoạt động 
trên 10 năm.

2. Sở Nội vụ, Sở Y tế có cơ chế phù hợp bảo đảm đủ cán bộ y tế làm việc trong 
các cơ sở y tế công lập phục vụ nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân..

3. Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh và BHXH Việt Nam thanh toán tiền Khám chữa 
bệnh BHYT chưa thanh toán các năm 2018 và 2019.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020 cán bộ viên chức toàn 
Trung tâm đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2021 đề ra, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân 
trên địa bàn toàn huyện.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế KH (VBĐT);
- Văn phòng Huyện ủy (VBĐT);
- Ban tuyên giáo huyện (VBĐT);
- Văn phòng UBND huyện (VBĐT);
- Phòng Y tế (VBĐT);
- Các Phòng, Khoa, Trạm (VBĐT);
- Lưu:  VT, KHNV. (thang) Đồng Văn Chương
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