
 

 

 

  

 

    UBND HUYỆN VẠN NINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               PHÒNG Y TẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số: 550/BC-PYT                        Vạn Ninh, ngày 14  tháng 10  năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 4258/UBD-VP ngày 11/10/2021 của UBND huyện 

Vạn Ninh về việc chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thứ 4, HĐND cấp tỉnh, huyện. 

Phòng Y tế báo cáo kết quả thực hiện như sau:   

I. Những kết quả làm được:  

1. Phòng chống dịch:  

Tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở 

người, xây dựng Kế hoạch phòng bệnh truyền nhiễm và chống dịch năm 2021; 

Kế hoạch, phương án điều chỉnh đáp ứng với tùng cấp độ dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn huyện, các Chiến dịch tầm soát lấy mẫu và Chiến dịch triển khai 

tiêm vắc xin phòng, chống bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; tổ chức giám sát, 

truy vết, điều tra, cách ly y tế theo quy định. Ngành Y tế đã tuyên truyền, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn như: bệnh COVID-19, bệnh sốt xuất 

huyết, bệnh do vi rút Zika, tay chân miệng, Cúm A(H1N1), Cúm A(H5N1) và 

các loại dịch khác. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện có 805 trường 

hợp COVID-19; trong đó: 775 trường hợp đã điều trị khỏi, 06 trường hợp tử 

vong; còn 24 trường hợp đang điều trị (07 trường hợp đang điều trị tại phòng 

khám Tu Bông, 17 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện khác trong tỉnh), có 

255 ca sốt xuất huyết, 57 ca dịch tay-chân-miệng, không có trường hợp tử vong. 

Các loại dịch khác ổn định. 

2. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em:  

- Công tác phòng chống suy dinh dưỡng được quan tâm thực hiện, công tác 

truyền thông GDSK và thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ mang thai, bà mẹ có 

con dưới 5 tuổi, hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ được duy trì thường xuyên 

nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi dinh dưỡng ngày càng tốt hơn cho 

người dân. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm giảm tỷ lệ trẻ em 0-5 tuổi 

suy dinh dưỡng trong năm 2021: về cân nặng/tuổi 5,7%; chiều cao/tuổi 7%.  

 

 



 

 

 

  

3. Chương trình phòng, chống HIV/AIDS:  

- Hàng năm tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai tổ chức Tháng cao điểm 

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021; từ đầu năm đến nay đã 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Phòng, chống 

HIV/AIDS, kiến thức cơ bản về phòng chống HIV/AIDS, can thiệp giảm tác hại 

lây nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ người nhiễm HIV được quản lý, chăm sóc, tư vấn 

100%. 

 4. Công tác tham mưu quản lý Nhà nước: Tham mưu UBND huyện đã 

ban hành nhiều văn bản về lĩnh vực y tế trên địa bàn, văn bản triển khai nhiệm vụ 

cụ thể đến các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người huyện; 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người các xã, thị trấn; các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan trên địa bàn 

tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chỉnh phủ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh… 

5. Công tác VSATTP: 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, 

giải khát trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021, tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn huyện. Tổng số cơ sở 

được kiểm tra: 85 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ 

ăn uống, giải khát, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về ATTP tuy 

nhiên vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành nghiêm, Đoàn đã chấn chỉnh và xử lý 

kịp thời. 

- Trong 09 tháng đầu năm 2021 đã thẩm định 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống, giải khát trên địa bàn huyện, kết quả 05 cơ sở đạt yêu cầu để cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. 

6. Quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân: 

Tổng số cơ sở được quản lý : 105 cơ sở, trong đó: 

+ Các cơ sở kinh doanh Dược: 78 cơ sở đạt GPP) 

+ Phòng Khám bệnh tư nhân: 14 

+ Khám chữa bệnh YHCT: 09 

+ Dịch vụ y tế và kính thuốc: 04 

    Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở hành nghề Y, Dược 

tư nhân trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kết quả các cơ 

sở hành nghề Y, dược tư nhân đều chấp hành đúng các quy định về phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định trong hành nghề. 

 

 



 

 

 

  

7. Một số công tác khác:  

* Các chương trình y tế quốc gia khác: Được triển khai đồng bộ tại các 

Trạm Y tế góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban 

đầu cho nhân dân.  

* Công tác cải cách thủ tục hành chính và quản lý chất lượng ISO 

9001: 2008: 

Duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo hệ thống 

quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, sửa đổi, bổ sung và niêm yết công 

khai Bộ thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại cơ quan; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị; triển khai tốt ứng dụng phần mềm 

“Văn phòng điện tử Eoffice” theo chỉ đạo của UBND huyện. 

* Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Mỗi cán bộ 

đảng viên xây dựng các tiêu chí phấn đấu cụ thể tại cơ quan để tự giác thực hiện 

sữa chữa khuyết điểm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

II. Đánh giá: 

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện về công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức giám sát ca bệnh xử lý kịp thời và đạt được 

kết quả nhất định, dịch sốt xuất huyết và các loại dịch khác ổn định. 

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện công tác quản lý Nhà 

nước về lĩnh vực y tế, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

từng bước đưa hoạt động hành nghề Y, Dược và an toàn thực phẩm đi vào nề 

nếp. 

  - Chương trình Y tế quốc gia được triển khai đồng bộ và đúng tiến độ, các 

bệnh xã hội được quản lý, điều trị đúng theo phác đồ; chương trình phòng chống 

HIV/AIDS được chú trọng, quản lý và tư vấn kịp thời cho các đối tượng lây 

nhiễm HIV/AIDS. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tốt, công 

tác ATTP ngày càng được cũng cố, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện VSATTP cho các cơ sở nhóm 2 kịp thời đúng thời gian quy định; công tác 

quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân luôn được chú trọng.  

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2021: 

1. Tiếp tục tham mưu kịp thời UBND huyện chỉ đạo công tác quản lý Nhà 

nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19, chú trọng dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A(H5N1), 

(H7N9)… và các loại dịch mới nổi khác. 



 

 

 

  

 2. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; 

tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia lấy mẫu tầm soát, tiêm vắc 

xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn công 

dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định. 

4. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu công tác tiêm vắc xin, 

lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng và đưa người có yếu tố dịch tễ thực 

hiện biện pháp y tế theo quy định đối với các trường hợp liên quan các ca nhiễm 

bệnh.  

5. Tiếp tục đánh giá hàng ngày về phân loại mức độ nguy cơ các thôn, tổ 

dân phố và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vạn Ninh. 

6. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tăng cường giáo dục cán 

bộ y tế thực hiện Y đức, Dược đức và Bộ Quy tắc ứng xử của Bộ Y tế; triển khai 

đồng bộ chương trình mục tiêu y tế quốc gia và công tác dân số-KHHGĐ, 

chương trình suy dinh dưỡng, chương trình phòng, chống HIV/AIDS… 

7. Tiếp tục thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ 

sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống, giải khát thuộc nhóm 2 phù hợp với tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn. 

8. Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, 

hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề Y, Dược và 

Y học cổ truyền, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn. 

9. Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ y, Nghiệp vụ dược Sở Y tế thẩm định cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Dược trên địa bàn huyện. 

10. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh”. 

11. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai việc 

thực hiện xây dựng, áp dụng và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT)                                  TRƯỞNG PHÒNG 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;     

- Chi cục Thống kê huyện;                                         

- Lưu: VT, CV.           
 

                                                                                           

 

                                                                                           

                                                                                           Trần Công Hiền  
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