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 UBND HUYỆN TỦA CHÙA            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           PHÒNG Y TẾ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: 109/BC-PYT                 Tủa Chùa, ngày 28 tháng 12 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Về các giải pháp quản lý nhà nước về công tác Y tế năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 879/UBND-VP ngày 24/12/2020 của UBND 

huyện Tủa Chùa về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2021. Phòng Y tế báo cáo về các giải pháp quản lý nhà nước về công 

tác Y tế năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện đổi mới phong cách của nhân viên y tế hướng 

tới sự hài lòng của bệnh nhân, cải tiến quy trình tiếp đón, khám bệnh, xây dựng 

bệnh viện xanh, sạch, đẹp; 

 - Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc Luật khám 

bệnh, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng ưu tiên hưởng chính sách 

và các đối tượng tham gia BHYT; 

- Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị; tăng cường kiểm tra 

việc kê đơn, bình bệnh án, bình đơn thuốc tại bệnh viện. Thực hiện tốt công tác 

điều dưỡng chăm sóc, dinh dưỡng người bênh trong các cơ sơ y tế, công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn; 

- Mở các lớp đào tạo lại và tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế từ tuyến 

huyện đến tuyến y tế cơ sở; 

- Nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo của các bộ phận tuyến huyện, các 

trạm y tế xã, thị trấn, 02 phòng khám đa khoa khu vực. 

 2. Công tác phòng chống dịch bệnh ở người 

 - Tăng cường công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch. Chủ 

động phát hiện sớm xử lý kịp thời các ổ dịch không để dịch lớn xảy ra; 

 - Kiện toàn và củng cố đội cơ động phòng chống dịch; đảm bảo cơ số dự 

phòng thuốc, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh; 

 - Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch năm 2021 trình UBND huyện 

phê duyệt; 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về phòng chống 

dịch phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; 

 - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT 

ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về chế độ báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm và các văn bản khác về thông tin, báo cáo dịch bệnh. 
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 *Giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

- Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan về chỉ đạo công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và của huyện; 

- Khẩn trương kiện toàn Tổ phản ứng nhanh từ huyện và các xã, thị trấn; 

hoạt động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối 

tượng” để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ, người dân đi từ vùng có 

dịch về huyện nhưng không tự giác khai báo y tế; thực hiện nghiêm khai báo y 

tế, theo dõi sức khỏe và khoanh vùng, cách ly y tế theo từng mức độ phù hợp; 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, 

các trường hợp viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi nặng do vi rút, các trường 

hợp có biểu hiện của hội chứng cúm,…tại các cơ sở y tế và cộng đồng; người trở 

về, đi qua vùng dịch, người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, người ở/đi qua 

địa phương/ địa danh theo thông báo khẩn của Bộ Y tế; tiếp tục theo dõi y tế các 

trường hợp trở về  địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung (đủ ít nhất 

28 ngày kể từ ngày nhập cảnh). 

- Tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh: 

+ Tổ chức giám sát, phát hiện, yêu cầu tất cả người nhập cảnh bắt buộc 

khai báo y tế; giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức 

phân loại các trường hợp phải cách ly phù hợp theo quy định. 

+ Tiếp tục rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm, áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời đối với các trường hợp 

nhập cảnh trái phép, đề nghị xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo   

quy định. 

- Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập 

trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú, không để những người không có nhiệm vụ vào 

các khu vực cách ly; yêu cầu người cách ly thực hiện đúng các quy định, thường 

xuyên đeo khẩu trang, không được tụ tập, tiếp xúc với người xung quanh để 

tránh lây lan. 

- Tại Bệnh viện huyện tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết 

định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; Các trạm y tế xã, Thị trấn, phòng 

khám đa khoa khu vực tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác theo Quyết 

định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế; Duy trì thực hiện các quy trình 

về sàng lọc, phân loại, phân luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong 

Bệnh viện tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. 

- Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 

trong trạng thái bình thường mới hiện nay, tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y 
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tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khoảng  cách - Khai báo y tế), tuyên 

truyền để người dân  nâng cao nhận thức, tránh tâm lý lơ là, chủ quan trong việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

- Đảm bảo đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, trang phục phòng hộ 

cá nhân phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Nâng cao hiệu quả giải quyết một số vấn đề xã hội sau cai nghiện 

ma túy 

- Tăng cường tuyên truyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính 

trị và toàn dân trong công tác cai ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; nâng 

cao nhận thức của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người 

nghiện ma túy tham gia điều trị cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện phòng, 

chống tái nghiện. 

- Để tránh các đối tượng tái nghiện ma túy, lực lượng an ninh các xã, thị 

trấn phải thường xuyên theo dõi, giám sát các đối tượng trên địa bàn, kết hợp 

với gia đình tuyên truyền vận động các đối tượng không tụ tập hút, chích, vận 

chuyển, buôn bán. Quản lý tốt các đối tượng sau cai nghiện ma túy từ 8-12 tháng 

sau cai. 

4. Giải pháp thực hiện các chương trình hành động vì trẻ em đến năm 

2021: Tiếp tục phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ 

em; tăng cường huy động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và 

cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực để cùng chung tay cải thiện môi trường an 

toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. 

5. Giải pháp duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các xã đạt 

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 

  - Hàng năm đầu tư xây dựng và sửa chữa cho các trạm y tế khi bị hư, 

hỏng, xuống cấp; 

  - Tiếp tục tuyên truyền, vận động các ban, ngành, các tổ chức chính trị và 

nhân dân trên địa bàn hưởng ứng và tham gia các chương trình MTYT-DS. 

- Xây dựng xã Tả Sìn Thàng đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2021 

Duy trì 10 xã đạt Tiêu chí Quốc giai đoạn 2011-2020. 

Trên đây là các giải pháp quản lý nhà nước về công tác Y tế năm 2021 

của Phòng Y tế huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận:   
- UBND huyện Tủa Chùa; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Lưu: VT. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

Đặng Văn Kiên 
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