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BÁO CÁO 

Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác  

phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật  

về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào 

 

Kính gửi: Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV 

Thực hiện Công văn số 300/UBND-KGVX ngày 16/02/2023 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo bổ sung phục vụ Đoàn giám sát của Quốc hội 

khoá XV làm việc tại tỉnh. UBND thị xã Mỹ Hào báo cáo về việc huy động, 

quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-

19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn 

thị xã Mỹ Hào như sau: 

Phần thứ nhất 

KHÁI QUÁT CHUNG 
 

Trong các năm 2020, 2021, 2022 do tác động của tình hình dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong toàn thị xã. Dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh 

trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh và đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, 

xã hội trên địa bàn, UBND thị xã, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã đã 

thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND, BCĐ 

phòng chống dịch Covid-19 các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp 

thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã về công tác phòng chống 

dịch Covid-19, các quyết định về cách ly, giãn cách xã hội thị xã theoChỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách 

nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch; bảo đảm sự lãnh đạo, 

chỉ đạo thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền 

địa phương trong đó y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng công an, 

quân đội phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp trong công tác phòng, 

chống dịch.  



2 
 

Bên cạnh đó, việc mua sắm các trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít 

xét nghiệm… để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp, các 

ngành rất quan tâm bằng nhiều hình thức như bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách, 

huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đảm bảo không để xảy ra tình 

trạng bị thiếu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm…trong 

công tác phòng chống dịch. 

Để đảm bảo vật tư hàng hóa trong công tác phòng chống dịch, UBND thị 

xã, BCĐ phòng chống dịch thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát cập nhật nhu cầu mua sắm 

phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn làm cơ sở lập kế hoạch mua 

sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới; chủ đầu 

tư thực hiện việc mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… phục vụ 

cho công tác phòng, chống dịch đảm bảo theo đúng quy định của Luật đấu thầu 

và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 
 

Phần thứ hai 

VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH 

SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG 

 

A. VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 

Thường xuyên cập nhật, thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của Nhà 

nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19 và của Bộ Y tế về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh 

phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, 

tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm. Trên cơ sở Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19; các danh mục, tiêu chuẩn, 

định mức, công bố giá và tình hình diễn biến dịch bệnh để chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện lập dự toán và tổ chức đấu thầu theo quy 

định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn luật… đồng thời chỉ đạo các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 

các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, tỉnh, thị xã phòng chống dịch Covid-19.  
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II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ HUY 

ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19(Kèm theo Phục lục 01) 

1. Việc thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của 6 

tháng cuối năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP 

UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 

về việc thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của 6 tháng cuối 

năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP với tổng số tiền: 2.234.652.700 đồng. 

2. Công tác huy động, phân bổ nguồn xã hội hoá phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19(kèm theo Phụ lục 04) 

Từ đầu năm 2020 đến nay, thị xã Mỹ Hào luônnhận được sự quan tâm chỉ 

đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, 

đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn thị xã. 

Nhân dân toàn thị xã nhận thức đúng đắn về tình hình dịch bệnh từ đó 

chung tay cùng cấp chính quyền các cấp trong công tác vận động, tiếp nhận 

nguồn ủng hộ cả về nhân lực, tiền mặt, hiện vật (Khẩu trang, quần áo chống 

dịch,….)cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã phát huy sức mạnh tổng 

hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc. 

Kết quả huy động, phân bổ nguồn xã hội hoá bằng tiền(kèm theo Phụ lục 02): 

- Năm 2020: 1.458.000.000 đồng 

- Năm 2021: 3.328.000.000 đồng 

- Năm 2022:    371.000.000 đồng 

3. Công tác phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19(kèm theo Phụ lục 02) 

3.1. Tổng kinh phí phân bổ, sử dụng cho công tác phòng, chống dịch năm 

2020 là: 16.018.000.000 đồng.Trong đó: 

- Số kinh phí đã thực chi: 15.438.000.000 đồng 

- Số kinh phí bị huỷ: 580.000.000 đồng 

3.2. Tổng kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch năm 2021 là: 

23.187.000.000 đồng.Trong đó: 

- Số kinh phí đã thực chi: 23.033.000.000 đồng 

- Số kinh phí bị huỷ: 154.000.000 đồng 
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3.3. Tổng kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch năm 2022 là: 

24.098.000.000 đồng.Trong đó: 

- Số kinh phí đã thực chi: 23.806.000.000 đồng 

- Số kinh phí bị huỷ: 292.000.000 đồng 

4. Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022 (kèm theo Phụ lục 03) 

Tổng kinh phí: 57.120.000.000 đồng. Trong đó: 

- Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế: 

1.375.000.000 đồng. 

- Kinh phí thực hiện cách ly y tế tập trung: 10.458.000.000 đồng. 

- Kinh phí chi chế độ, phụ cấp cho cán bộ tham gia phòng, chống dịch: 

2.866.000.000 đồng. 

- Kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn: 25.370.000.000 đồng. 

- Kinh phí cho công tác tuyên truyền, công nghệ phòng, chống dịch: 

233.000.000 đồng. 

- Kinh phí chi các nội dung khác: 16.818.000.000 đồng. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

Trong thời gian bùng phát dịch bệnh Covid-19, việc mua sắm hàng hóa vật 

tư y tế, sinh phẩm… gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm hàng hóa, 

giá cả các mặt hàng chưa được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến việc giá hàng hóa 

tăng cao đột biến đã làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức mua sắm vật tư, hàng 

hóa phục vụ phòng chống dịch. 

Hệ thống báo cáo chưa kịp thời đồng bộ, gây khó khăn cho tổng hợp, báo 

cáo và theo dõi. 

Nguồn kinh phí của một số xã, phường còn hạn chế để chi cho công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự nỗ lực phấn 

đấu của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, 

đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nên công tác 

phòng chống dịch được triển khai quyết liệt, khẩn trương, chủ động và hiệu quả; 

an ninh, trật tự được đảm bảo; kinh tế - xã hội phát triển ổn định. 

UBND thị xã đã chỉ đạo đảm bảo bố trí kịp thời kinh phí ngân sách cho các 

nhiệm vụ phòng chống dịch được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy 

định hiện hành. Các đơn vị được giao dự toán sử dụng kinh phí phòng chống 

dịch Covid-19 tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
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V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, địa phương rất cần 

ngân sách cấp trên hỗ trợ. Đặc biệt, đề nghị tỉnh sớm có cơ chế bổ sung có mục 

tiêu cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết 

định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc 

hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương trong 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Căn cứ vào kịch bản dịch bệnh, tình hình thực tế, phân loại rõ loại vật tư, 

trang thiết bị nào có thể mua sắm tập trung, loại nào các địa phương phải chủ 

động chuẩn bị, trên cơ sở đó tổ chức mua sắm phục vụ công tác phòng chống 

dịch trong tình hình mới. 

B. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ 

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 

Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế Hưng Yên 

về y tế cơ sở.Thị ủy, UBND thị xã đã ban hành các văn bản để chỉ đạo hoạt 

động về công tác y tế cơ sở trên địa bàn thị xã: 

- Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 29/6/2021 về thực hiện Chiến lược 

Dân số Việt Nam thị xã Mỹ Hào đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 25/8/2021 về  thực hiện Đề án nghiên 

cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên 

ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. 

- Công văn số 33/UBND-YT ngày 10/01/2022 về việc triển khai thực hiện 

Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn 

thiết kế cơ bản trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 

- Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21/9/2022 về Triển khai Chương trình 

Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở 

thị xã Mỹ Hào đến năm 2025. 

- Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 11/10/2022 về thực hiện Nghị quyết 

211/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 2202/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

VỀ Y TẾ CƠ SỞ 

1. Về hệ thống tổ chức 

Hiện tại trên địa bànthị xã có:01 Văn phòng HĐND và UBND thị xã, 01 

Trung tâm Y tế thị xã và12Trạm y tếxã, phường có chức năng, nhiệm vụ thực 

hiện các hoạt động về y tế trên địa bàn. 
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2. Về nhân lực y tế tại y tế cơ sở(Phụ lục 7.1) 

* Tuyến thị xã: 

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Hiện có 01 biên chếdược sĩ cao đẳng 

phục trách lĩnh vực y tế, kịp thời tham mưu UBND thị xã ban hành văn bản chỉ 

đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Y tế trên địa 

bàn như: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; dân số - KHHGĐ; BHYT; 

trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm. 

- Trung tâm Y tế thị xãđược Sở Y tế giao chỉ tiêu 90 giường bệnh, thực 

hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch trên địa bàn; tổng số biên chế 

đến ngày 01/11/2022là 86người, đảm bảo đủ số người làm việc tại các khoa, 

phòng, bộ phận theo đúng chuyên môn của từng lĩnh vực(Trong đó: Bác sĩ21 

người; Điều dưỡng19 người; Y sỹ 06 người; Kỹ thuật viên Y05 người; Dược sỹ 

06 người; Khác 29 người).  

Hằng năm Trung tâm đã sắp xếp, bố trí công việc cho các cán bộ y tế đi 

đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn như; học BS chuyên khoa cấp I, cấp II; 

tham gia các lớp đào tạo, tập huấn ngắn ngày tại các cơ sở y tế tuyến trên như 

bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện mắt, Bệnh viện 

Nhiệt đới... ngoài ra còn động viên cán bộ tham gia học trung cấp chính trị, cao 

cấp chính trị tại tỉnh. 

 

* Tuyến xã, phường: 

Gồm 12 Trạm Y tế xã, phường với tổng biên chế 103 cán bộ(Trong đó Bác 

sỹ 08 người; Điều dưỡng 39 người; Hộ sinh 10 người; Y sỹ27 người; Đối tượng 

khác 11 người). 

100% xã, phường đạt và duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn đến 

năm 2020.  

Thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu ban đầu, chăm sóc 

sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 

và phòng chống dịch ở địa phương. 

* Y tế tư nhân: 

Duy trì tốt công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn. 

Hiện tại trên địa bàn thị xã có tổng số 145 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công 

lập đủ điều kiện đi vào hoạt động. 

- 41 cơ sở hành nghề y (gồm 07 phòng khám đa khoa, 20 phòng khám 

chuyên khoa; 03 chẩn trị y học cổ truyền; 11 cơ sở dịch vụ y tế) với tổng số 134 

người (Bác sĩ 52 người; điều dưỡng 75 người; nữ hộ sinh 07 người) 
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- 104 cơ sở hành nghề dược, trang thiết bị y tế (gồm 06 công ty, 68 nhà 

thuốc, 30 quầy thuốc) với tổng số 116 người (80 dược sỹ đại học, 31 dược sỹ 

cao đẳng; 05 dược sỹ trung học). 

3. Cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở(Phụ lục 8) 

- Thực hiện sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế đúng theo cơ chế tài chính, sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực trong phát triển y tế cơ sở, góp phần nâng cao chăm sóc. 

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư để sửa chữa, cải tạo cơ 

sở vật chất, tăng cường các trang thiết bị và các hoạt động chuyên môn, nghiệp 

vụ, thực hiện thu, chi theo đúng quy định. 

- Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế thị xã được giao quyền tự chủ ở 

mức:Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.Đơn vị đã chủ động tổ chức 

sắp xếp lại nhân sự, vị trí việc làm. Bên cạnh đó đơn vị đã xây dựng quy chế chi 

tiêu nội bộ phù hợp, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài chính để có 

chênh lệch thu chi, chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ để đầu tư cơ sở, 

mua sắm trang thiết bị chuẩn bị cho tự chủ toàn bộ. Trung tâm đã xây dựng đề 

án tự chủ toàn bộ trình Sở Y tế, tuy nhiên rất khó để thực hiện. 

4. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại tuyến cơ sở(Phụ lục 6) 

- Duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh, phát triển và nâng cao chất 

lượng các dịch vụ kỹ thuật, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên, phát 

triển dịch vụ kỹ thuật mới, mở rộng phạm vi chuyên môn. Cải tiến các thủ tục 

hành chính, đảm bảo người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện. Tổ 

chức tốt công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, các đối tượng chính sách 

và trẻ em <6 tuổi.  

- Chất lượng dịch vụ và phục vụ tại các đơn vị y tế không ngừng được nâng 

lên; trình độ, năng lực chuyên môn, y đức đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng 

được cải thiện; cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, dược phẩm, thuốc phục vụ 

công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cơ bản đáp ứng yêu cầu.  

* Công tác chăm sóc sức khoẻ tuyến xã, phường 

- Để đảm bảo thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân và phòng chống dịch, hằng năm Trạm Y tế các xã, phường được 

Hội đồng nhân dân thông qua Nghị quyết về đầu tư kinh phí để cải tạo, sửa 

chữa, xây mới cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt các nhiệm vụ chuyên môn và 

được bố trí ở vị trí trung tâm thuận lợi cho giao thông, người dân đến khám 

bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, liên hệ công việc.  
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- Biên chế đảm bảo đủ số lượng trong việcphục vụ công tác khám bệnh, 

chữa bệnh, hàng năm hoàn thành 100% kế hoạch giao của Sở Y tế như: Quản lý 

bệnh nhân mắc bệnh mãn tính không lây như tăng huyết áp, tiểu đường, người 

cao tuổi;....Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng các loại vắc-xin phổ cập theo 

quy định của Bộ Y tế đạt trên 95%; người bệnh đến Trạm Y tế được khám và xử 

trí kịp thời đúng theo quy định, không có tai biến nghiêm trọng và tử vong trong 

điều trị. 

- 100% xã, phường có Ban Chỉ đạo CSSKND được thành lập theo Thông 

tư 07/TT-BYT ngày 28/5/1997 của Bộ Y tế, hoạt động thường xuyên, có quy 

chế làm việc, họp 6 tháng 1 lần. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân và việc thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được 

đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của 

UBND cấp xã. Các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia và vận động 

nhân dân tham gia triển khai thực hiện các chương trình y tế như; DS-KHHGĐ, 

ATVSTP, HIV/AIDS, Phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường,... 

- Công tác ATTP, hàng năm trạm y tế đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 

VSATTPcấp xã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xã, 

phường về VSATTP theo từng đợt: Tết Nguyên đán, tháng hành động, tết Trung 

thu… Phối hợp tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã về ATTP theo từng 

đợt. Qua công tác kiểm tra còn tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, thức ăn đường phố ký cam kết ATTP theo phân cấp quản lý.  

* Công tác chăm sóc sức khoẻ tuyến thị xã 

- Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào đã nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, phát huy 

những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục những tồn tại, khó khăn, phấn 

đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đó là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe nhân dân trong toàn thị xã. 

- Công tác khám, thu dung điều trị nội trú, khám cấp phát thuốc điều trị 

ngoại trú cho người bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế. Không để xảy ra sai 

sót, tai biến trong quá trình điều trị người bệnh. 

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực thường trú. Danh sách các 

thành viên thường trực được phân công theo lịch từ tuần trước do lãnh đạo bệnh 

viện kí duyệt và được ghi trên bảng và lịch thường trú chuyên môn tại các 

khoa.Các phiên thường trực được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện 

vận chuyển, thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh. 

+ Thực hiện tốt 12 điều y đức, không có ý kiến phàn nàn của người bệnh, 

người nhà người bệnh.  
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+ Điều dưỡng, nữ hộ sinh thực hiện nghiêm túc y lệnh, phân công chăm sóc 

theo dõi người bệnh, đôn đốc người bệnh thực hiện nội quy bệnh viện, quản lý 

hồ sơ bệnh án, sổ sách, tài sản của khoa, phòng. Ghi chép đầy đủ các diễn biến 

của người bệnh vào phiếu theo dõi, chăm sóc, thông báo các diễn biến bất 

thường của người bệnh cho bác sỹ, trưởng khoa để kịp thời xử lý. 

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại được tu sửa, đầu tư kịp 

thời. Cán bộ được cử đi đào tạo chuyên môn nâng cao tay nghề, số lượng bác sĩ 

đã tăng lên nên trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chất lượng khám 

bệnh, chữa bệnh đã được cải thiện nâng lên. 

+ Công tác kiểm tra duy trì quy chế chuyên môn được duy trì thường xuyên 

nên hạn chế được những sai sót. 

 - Duy trì chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn của ngành, nội quy, 

quy định của cơ quan đề ra.Thực hiện tốt Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế về nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử hướng tới sự hài 

lòng của người bệnh, Quyết định 2088/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định đạo đức 

người cán bộ làm công tác y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT 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. Xây dựng môi trường bệnh viện “xanh - 

sạch - đẹp” theo hướng dẫn Bộ Y tế.   

- Công tác Điều dưỡng,chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn. 

+Công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh đã xây dựng được kế 

hoạch, quy trình chăm sóc của toàn trung tâm và ở các khoa phù hợp với đặc thù 

công việc của từng khoa. 

+ Triển khai xây dựng và phổ biến bảng mô tả công việc và mô tả công 

việc phù hợp theo từng khoa, nhằm tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc 

người bệnh. 

+ Duy trì nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, theo dõi sát tình trạng 

diễn biến của người bệnh để thông báo kịp thời cho bác sĩ. 

+ Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đã làm tốt công tác KSNK, thường xuyên 

tổ chức giám sát các quy trình kỹ thuật vô khuẩn, giám sát thực hành rửa tay 

thường quy theo quy định và thực hiện tốt quy trình xử lý y dụng cụ tại các 

khoa. Thực hiện tốt công tác phân loại xử lý chất thải lây nhiễm theo qui định. 

- Công tác Dược: Hàng tháng dự trù cung ứng đủ thuốc trong danh mục đã 

trúng thầu, quy chế dược được duy trì, theo dõi kiểm tra, chất lượng và hạn dùng của 

thuốc, không để thuốc hết hạn sử dụng. Thuốc được bảo quản sử dụng theo quy định. 
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- Trang thiết bị máy móc đã được bảo trì bảo dưỡng theo kế hoạch, tại các 

khoa trang thiết bị, máy móc được mở sổ theo dõi nhật ký sử dụng, phân công 

người bảo quản những trang thiết bị máy móc hiện đại; công tác mua sắm trang 

thiết bị máy móc được thực hiện theo quy định của luật đấu thầu, vật tư tiêu hao, 

hoá chất sinh phẩm được dự trù theo kế hoạch, theo danh mục trúng thầu, được 

quản lý sử dụng có hiệu quả. 

-Công tác chỉ đạo tuyến: Xây dựng kế hoạch và duy trì giao ban định kỳ 

hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, giao cán bộ phụ trách đối với từng trạm y tế, 

thường xuyên giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó các chỉ tiêu kế 

hoạch và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế đều đạt kết quả tốt, 

đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch giao hàng năm và cũng đã hạn chế được 

việc sai sót chuyên môn ở tuyến cơ sở. 

- Công tác dự phòng: Xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện 

kiểm soát chặt chẽ, phòng chống các dịch bệnh có hiệu quả đặc biệt là dịch Covid-

19, dịch Sốt xuất huyết, Đậu mùa, Cúm mùa và một số dịch bệnh nguy hiểm khác. 

- Công tác Dân số -  KHHGĐ luôn được quan tâm chú trọng, triển khai có 

hiệu quả: Để tăng cường trách nhiệm, tính chủ động trong công tác của cả hệ 

thống từ thị xã đến cơ sở, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Dân số đề 

ra, với mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu tình trạng mất cân 

bằng giới tính khi sinh, duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%, nâng cao 

chất lượng dân số, Ngành đã bám sát kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa 

việc triển khai thực hiện trên địa bàn toàn thị xã, công tác phối kết hợp giữa các 

ngành, địa phương được duy trì, các hoạt động triển khai thể hiện tính chủ động, 

tích cực đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Do vậy công tác dân số đã đạt 

được kết quả đáng khích lệ, việc thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo theo kế 

hoạch đề ra, Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%, chất lượng 

chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành 

niên - thanh niên, sức khỏe người cao tuổi ... được nâng lên; công tác Dân số đã 

góp phần quan trọng nâng cao chất lượng về nguồn lực lao động phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn thị xã.  

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

Nhiều bất cập khi đơn vị ký hợp đồng lao động với người làm chuyên môn 

y tế để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực này thì lại bị coi là vi phạm, làm hạn 

chế quyền tự chủ của đơn vị (chưa được quy định thẩm quyền vì vẫn là đơn vị 

sự nghiệp công lập phải tuyển dụng theo quy định pháp luật về tuyển dụng, sử 

dụng viên chức). 
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Hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến đội 

ngũ nhân viên y tế do gia tăng áp lực công việc, mức độ nguy hiểm, rủi ro nghề 

nghiệp; nhiều nhân viên y tế hầu như không có ngày nghỉ, làm việc với cường 

độ cao trong thời gian kéo dài. Trong khi đó, lương và phụ cấp đối với viên chức 

y tế trong hệ thống y tế công lập thấp, mức lương này chỉ đảm bảo được một 

phần nhu cầu cuộc sống, không tương xứng với đặc thù làm việc và quá trình 

đào tạo  trong khi sức thu hút từ các cơ sở y tế tư nhân là rất lớn. 

- Việc thực hiện chi trả phụ cấp phòng chống dịch cho nhân viên y tế còn 

chậm hoặc chi trả không đầy đủ. 

-Việc mua sắm máy móc, thuốc, vật tư hóa chất y tế còn nhiều khó khăn do 

các bất cập trong quy định đấu thầu. Tình trạng thiếu vật tư, thiết bị cần thiết 

thực hiện hoạt động chuyên môn diễn ra thường xuyên. 

-Các bệnh viện được giao tự chủ nhưng lại chưa đúng nghĩa là tự chủ, chưa 

được quyết định trong tuyển dụng nhân sự, mua sắm, thu chi. Việc giao ngân 

sách và dự toán BHYT hàng năm thấp, chưa đúng thực tế. 

-Giá dịch vụ kỹ thuật chưa được tính đúng, tính đủ tất cả các đơn vị cấu 

thành (chi phí quản lý, lạm phát, khấu hao trang thiết bị….). 

-Tổng chi chăm sóc sức khỏe bình quân theo đầu người vẫn thấp, đầu tư 

nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cho y tế dự phòng cũng chưa bảo đảm theo 

Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội. 

2. Nguyên nhân 

- Thiếu nhân lực, nhất là bác sỹ, dược sỹ, cán bộ khoa học kỹ thuật có tay 

nghề cao (tính đến tháng 9/2022, Mỹ Hào mới có 7,73 bác sỹ/vạn dân; 2,26 

dược sỹ/ vạn dân). Trong khi đó, người đến khám với số lượng lớn, bình quân 1 

ngày khoảng từ 150 đến 200 người, cơ sở vật chất còn chật chội, thiếu thốn. 

- Bệnh nhân đông, nhân lực thiếu so với biên chế nên một số nhân viên trung 

tâm phải làm việc với cường độ cao, kéo dài, áp lực lớn không tránh khỏi những 

lúc căng thẳng có giao tiếp chưa mềm mỏng, đôi khi làm người bệnh hiểu lầm. 

- Một số kỹ thuật do thiếu nhân lực và trang thiết bị do đó trung tâm vẫn 

chưa triển khai thực hiện được, buộc phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. 

- Do một số quy định về công tác giám định và thanh quyết toán BHYT 

còn nhiều bất cập, dẫn tới sự đồng thuận của người dân tham gia khám chữa 

bệnh đôi lúc còn chưa cao. 

-Không chỉ thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ chuyên môn, bắt đầu có tình 

trạng thiếu các thuốc trong chương trình y tế quốc gia như thuốc tâm thần kinh. 
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C. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG 

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 

- Từ đầu năm 2020 đến nay, Thị ủy, UBND thị xã đã ban hành 585văn bản 

gồm: 40 Kế hoạch, 277 Quyết định, 240 Công văn, 02 Chỉ thị, 03 Công điện, 23 

Thông báo để chỉ đạo hoạt động về công tác y tế dự phòng, đặc biệt là công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 

VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG 

1. Về hệ thống tổ chức 

Có 01 Khoa Y tế công cộng - Trung tâm Y tế thị xãcó chức năng tham mưu 

triển khai thực hiện công tác y tế dự phòng trên địa bàn thị xã. 

2. Về nhận lực y tế làm công tác dự phòng(Phụ lục 10) 

Tổng số cán bộ làm công tác y tế dự phònglà 09 người, trong đó: Bác sĩ 01 

người, Cử nhân Y tế công cộng 03 người, khác 05 người. 

3. Cơ chế tài chính cho hoạt động y tế dự phòng(Phụ lục 10) 

4. Kết quả hoạt động y tế dự phòng(Phụ lục 11) 

4.1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

* Kết quả rà soát, truy vết(tính đến 15h00 ngày 16/02/2023) 

- Tổng số F0: 33.059 trường hợp 

+ Ra viện:  33.046 trường hợp theo dõi tại nhà 

+ Hiện còn: 01 trường hợp điều trị tại nhà 

+ Số ca tử vong: 12 trường hợp 

* Kết quả tiêm vắc xin (Tính đến 15h00 ngày 16/02/2023) 

- Tổng số người đủ từ 18 tuổi trở lên: 83.332người 

+ Mũi 1: 84.532 người/83.332người (đạt 101,4%)  

+ Mũi 2: 85.603 người/83.332người (đạt 102,7%) 

+ Mũi 3: 80.898 người/83.332người (đạt 97,1%) 

+ Mũi 4: 18.268 người/83.332người (đạt 21,9) 

- Tổng số người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: 12.029 người 

+ Mũi 1: 12.525 người/12.029 người (đạt 104,1%) 

+ Mũi 2: 12.566 người/12.029 người (đạt 104,5%) 
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+ Mũi 3: 8.651 người/12.029 người (đạt 71,9%)  

- Tổng số người từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm và đăng ký 

tiêm: 11.976 người 

+ Mũi 1: 13.059 người/11.976 người (đạt 109%) 

+ Mũi 2: 8.559 người/11.976 người (đạt 65,5%) 

Hiện đang tiếp tục chỉ đạo các xã, phường rà soát, lập danh sách các đối 

tượng chưa tiêm, tiêm chưa đủ, tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại để tiếp tục tiêm, 

đảm bảo duy trì những thành quả đạt được trong suốt thời gian qua. 

4.2. Công tác phòng, chống dịch khác 

-Công tác phòng, chống sốt rét: Đa số người dân có ý thức nằm màn phòng 

muỗi đốt. Số ca điều trị bệnh nhân sốt rét (nguy cơ) giảm dần qua các năm.  

- Công tác phòng, chống lao: Ngành Y tế đã chủ động tuyên truyền, khám 

và phát hiện thụ động; quản lý chặt chẽ bệnh nhân dùng thuốc 2 tháng ở khoa 

lây, hướng dẫn bệnh nhân xử lý đờm triệt để.  

- Công tác phòng, chống Phong - Da liễu: Số bệnh nhân khám định kỳ đạt 

100% so với kế hoạch. 

- Công tác phòng, chống sốt xuất huyết: Các xã, phường chủ động thu gom 

phế thải, không để nước đọng, diệt bọ gậy; cán bộ y tế thường xuyên tuyên 

truyền phòng, chống sốt xuất huyết cho cộng đồng. Không có trường hợp nào 

mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã.  

4.3. Các chương trình mục tiêu y tế khác 

- Phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em: Ngành Y tế đã phối hợp với các 

phòng, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan duy trì thường xuyên các giải pháp 

phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao nhận thức của cộng đồng đặc 

biệt là phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng theo 

chiều cao và theo cân nặng giảm dần qua các năm.  

- Công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng: Công tác bảo vệ sức khỏe tâm 

thần cộng đồng được triển khai ở 12/12 xã, phường trên địa bàn thị xã. Các bệnh 

nhân được quản lý chặt chẽ và chuyển tuyến điều trị tại bệnh viện chuyên khoa. 

- Công tác phòng, chống HIV/AIDS:Công tác tuyên truyền phòng, chống 

HIV/AIDS trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được triển khai thực 

hiện có hiệu quả; công tác tư vấn xét nghiệm tự nguyện hoạt động thường xuyên, 

tư vấn trước và sau xét nghiệm đúng theo quy định. Phối hợp với các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể trong thị xã thực hiện việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 

các đối tượng về phòng, chống HIV/AIDS, không kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS. 

Thực hiện tốt chương trình phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. 
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- Công tác tiêm chủng mở rộng: Hằng năm, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng 

đầy đủ 8 loại bệnh đạt 100% so với kế hoạch; Tỷ lệ trẻ em được tiêm văcxin 

VNNBB mũi 1, 2 đạt 100% so với kế hoạch. Trong suốt thời gian tiêm được 

thực hiện an toàn và hiệu quả.  

- Chương trình uống Vitamin A: Duy trì và thực hiện tốt, khắc phục tình 

trạng mù lòa do thiếu vitamin A và suy dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ em và bà mẹ sau 

sinh được uống Vitamin A đạttrên 100% so với kế hoạch. 

- Chương trình phòng chống bệnh mắt và tật khúc xạ: Ngành Y tế tiếp tục 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân điều trị mắt và biện pháp giữ gìn bảo vệ mắt.  

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

- Doảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã tác động đến đội ngũ cán bộ y tế như: 

gia tăng áp lực công việc, mức độ nguy hiểm, rủi ro nghề nghiệp, trách nhiệm 

cao; nhiều nhân viên y tế hầu như không có ngày nghỉ, làm việc với cường độ 

cao trong thời gian kéo dài. Trong khi đó, lương và phụ cấp đối với nhân viên y 

tế dự phòng chỉ đảm bảo một phần nhu cầu cuộc sống, chính sách đãi ngộ thấp, 

không tương xứng với công việc. 

- Nguồn kinh phí của các chương trình bị cắt giảm, cơ chế tự chủ tài chính 

đối với tuyến thị xã gặp nhiều khó khăn do nguồn lực và chuyên môn chưa đủ 

thu hút bệnh nhân ở lại điều trị; tâm lý đại đa số người dân muốn đi khám chữa 

bệnh ở tuyến trên. 

Phần thứ ba 

NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- Chất lượng dịch vụ và phục vụ tại các đơn vị y tế không ngừng được nâng 

lên; trình độ, năng lực chuyên môn, y đức đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, y tế dự 

phòng và cán bộ làm công tác dân số được cải thiện; cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, vật tư y tế, dược phẩm, thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh, phòng 

chống dịch bệnh và triển khai Chương trình mực tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn 

cơ bản đáp ứng yêu cầu.  

- Công tác y tế dự phòng ở cơ sở đã giúp phát hiện sớm, triển khai kịp thời, 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức điều trị kịp thời tại y tế 

cơ sở nên hạn chế thấp nhất số ca tử vong, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19.  

- Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, chẩn đoán và điều trị bệnh đạt 

hiệu quả tốt. Đặc biệt là trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 
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- Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu người bệnh; các trang thiết bị chuyên 

môn được thực hiện đảm bảo, kịp thời, sử dụng có hiệu quả trong việc chẩn 

đoán, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. 

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

ủy Đảng, chính quyền các cấp; ngành y tế chủ động tham mưu trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ngành, địa phương và toàn thể nhân dân, do vậy 

đã xử lý kịp thời khi có dịch sảy ra. 

2. Những hạn chế 

- Chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. 

- Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tình hình dịch bệnh còn nhiều 

nguy cơ tiềm ẩn khó lường.  

- Khả năng chuyên môn của một bộ phận cán bộ y tế còn hạn chế trong khi 

nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao; 

các bệnh truyền nhiễm, tai nạn thương tích có xu hướng gia tăng, một số bệnh 

truyền nhiễm, bệnh dịch nguy hiểm mới nổi, bệnh lạ xuất hiện với diễn biến khó 

lường tác động xấu đến sức khỏe con người, chất lượng cán bộ chưa đồng đều, 

các thầy thuốc có tay nghề cao còn quá ít, chế độ giao tiếp, quy tắc ứng xử ở 

một vài cán bộ, viên chức thực hiện chưa tốt.  

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

- Hàng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác y tế dự 

phòng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực 

tham gia phòng, chống dịch bệnh của nhân dân; huy động tối đa sự tham gia của 

cả hệ thống chính trị và người dân dưới dự lãnh đạo của Đảng để thực hiện 

nhiệm vụ y tế dự phòng. 

-Chủ động có các biện pháp phản ứng, phòng, chống dịch bệnh kịp thời, 

hiệu quả trên cơ sở bảo đảm năng lực hệ thống y tế dự phòng mở rộng, bao trùm 

toàn thị xã; có đủ vắc xin, trang thiết bị, vật tư y tế điều trị; đội ngũ cán bộ y tế 

dự phòng đủ số lượng và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phát hiện, phòng, 

chống dịch bệnh; đề cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của các cơ quan, đơn 

vị, người dân trong tham gia phòng, chống dịch bệnh. 

- Xây dựng kế hoạch, tình huống dịch bệnh; sẵn sàng ứng phó kịp thời với 

các tình huống khẩn cấp. Thực hiện vận động nhân dân triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm như: HIV/AIDS, lao, sốt xuất huyết,... trên 

địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. 
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- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm kinh phí hoạt 

động của mạng lưới y tế. 

- Thường xuyên rà soát, đầu tư mở rộng, sửa chữa, nâng cấp kịp thời cơ sở 

vật chất cho Trung tâm Y tế thị xã, Trạm y tế các xã, phường xuống cấp theo 

thiết kế, quy mô phù hợp với phân vùng và theo nhu cầu thực tế ở địa phương, 

bảo đảm hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn về y tế dự phòng, dân số và 

khám, chữa bệnh theo quy mô giường bệnh của Trung tâm Y tế thị xã. 

- Tiếp tục tranh thủ các nguồn kinh phí từ các chương trình để tăng cường 

đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế; làm tốt công tác bảo quản, 

duy trì hoạt động hiệu quả trang thiết bị tại cơ sở y tế. 

- Hàng năm, thực hiện đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại và đảm 

bảo hoạt động ổn định, liên tục và hiệu quả đối với các đơn vị y tế. 

- Quản lý chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng dược phẩm, thuốc, vật tư, trang 

thiết bị y tế; chống thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện đồng bộ các giải 

pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, xử lý nghiêm tình trạng bán thuốc không 

theo đơn. Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh thuốc, thực 

phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng 

và hàng hoá có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ. 

- Đẩy nhanh lộ trình mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Tiếp tục 

tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo quy định hiện 

hành. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. 

Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế và bảo 

đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế. 

- Cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có thẻ bảo hiểm y tế trong quá trình sử 

dụng dịch vụ. Tiếp tục thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 

Trạm y tế xã, phường. 

III. ĐỀ XUẤT CÁC NHÓM GIẢI PHÁP 

- Đầu tư kinh phí xây dựng khu nhà điều trị mới, khu kiểm soát nhiễm 

khuẩn, hệ thống xử lý chất thải lỏng. 

- Đầu tư mở rộng, sửa chữa, nâng cấp kịp thời cơ sở vật chất cho Trung tâm 

Y tế thị xã, Trạm y tế các xã, phường xuống cấp. 

- Hỗ trợ kinh phí mua sắm thêm trang thiết bị để phục vụ người bệnh và 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự như: máy đo thị lực, máy nội soi tai mũi họng, 

máy CT Scanner, máy xét nghiệm, máy tính, máy in. 

- Xây dựng cơ chế chính sách nhằm thu hút cán bộ y - dược có trình độ đại 

học trở lên về công tác tại các cơ sở y tế. 



17 
 

- Tạo điều kiện pháp lý để đơn vị ký hợp đồng lao động với đối tượng bác 

sĩ để tăng cường nhân lực, nâng cao chuyên môn, có chế độ đãi ngộ phù hợp, 

kịp thời nhằm thu hút, trưng dụng nhân tài về công tác. 

- Hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để đảm bảo các hoạt động, đặc biệt là hoạt 

động truyền thông và hỗ trợ thêm thù lao cho cộng tác viên dân số. 

- Đề nghị tăng phụ cấp lên 100% và tăng tiền trực cho hệ thống y tế tuyến 

huyện và y tế cơ sở. 

IV. KIẾN NGHỊ 

- Điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế tương xứng với 

đặc thù làm việc, cường độ làm việc và quá trình đào tạo. 

- Thay đổi cơ chế tự chủ cho các bệnh viện, bệnh viện được phép quyết 

định trong tuyển dụng nhân sự, thu chi, mua sắm. 

- Tăng tỷ trọng chi của ngân sách Nhà nước và BHXH trong tổng chi cho y 

tế; đổi mới phương thức chi trả; điều chỉnh giá dịch vụ theo hướng tính đúng, 

tính đủ. 

- Đề nghị BHXH Việt Nam nghiên cứu, xem xét bỏ giao dự toán BHYT 

hàng năm, thanh toán dựa vào chi phí phát sinh thực tế tại đơn vị. 

- Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc về mua sắm, đấu thầu. 

- Tăng cường nhân lực nhất là bác sĩ, đại học điều dưỡng cho tuyến thị xã 

và tuyến xã. 

- Sớm có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế 

cho Trung tâm Y tế thị xã và Trạm Y tế xã, phường. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng 

các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính 

sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Thị ủy (thay báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Quốc Khánh 

 



18 
 

 

 

 

 


		2023-02-27T16:53:58+0700


		2023-02-27T16:55:40+0700


		2023-02-27T17:17:04+0700
	Nguyễn Quốc Khánh


		2023-02-28T08:14:22+0700


		2023-02-28T08:14:22+0700


		2023-02-28T08:14:22+0700




