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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Y tế  

Tại hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và  

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

 

 Ngày 08 tháng 7 năm 2020, Sở Y tế Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến 

sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2020 tại Hội trường Sở Y tế và các điểm cầu tại Trung tâm y tế các huyện 

trong tỉnh. 

 Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

phòng y tế các huyện, thành phố; Ban Giám đốc Sở Y tế; Lãnh đạo và chuyên 

viên các các phòng chức năng; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Đại diện 

lãnh đạo các trạm y tế xã.  

 I. TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020: 

  - Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 về 

nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, 

công tác dân số- KHHGĐ và các mục tiêu chương trình: 

 +  Bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 

Ngành Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Coronavirus diseases 

2019 (COVID-19) các cấp. Thành lập các khu cách ly tại tuyến tỉnh và khu cách 

ly tại các huyện. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh dự 

trù trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất, máy móc trang thiết bị sẵn sàng phục 

vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do (COVID-19) 

gây ra. 

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngay từ khi nhận thông tin về tình hình dịch 

bệnh, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc cùng nhân dân 

toàn tỉnh thực hiện các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh COVID-

19, đặc biệt là sau khi phát hiện có ca bệnh xác định về địa bàn (Bệnh nhân số 

133), tỉnh Lai Châu đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách để 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tính đến ngày 24/6/2020 qua 

điều tra giám sát, phát hiện, cách ly 14.985 trường hợp (số đã hoàn thành cách 

ly 14.923 trường hợp, trong đó F1: 43 trường hợp, F2: 700 trường hợp, F3: 

3.059 trường hợp). Hiện còn 62 trường hợp đang thực hiện cách ly (trong đó 

cách ly tại cơ sở y tế 03 trường hợp, tại khu cách ly tập trung 33 trường hợp, tại 

nhà 26 trường hợp). 
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 Qua 97 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới. Tình hình dịch bệnh còn 

diễn biến phức tạp, khó lường, có thể kéo dài khó dự đoán chính xác thời gian 

kết thúc, dịch bệnh có tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 

và đời sống của nhân dân.  

+ Các chỉ tiêu hầu hết đạt và vượt kế hoạch, như: Tình hình sốt rét trên bàn 

huyện Mường Tè diễn biến phức tạp, qua giám sát phát hiện 36 bệnh nhân sốt rét 

(trong đó sốt rét có ký sinh trùng 25 ca thể P.Vivax ), số bệnh nhân sốt rét có ký 

sinh trùng tăng 24 ca so với cùng kỳ năm 2019, không có tử vong do sốt rét; 

Hoạt động phòng, chống mù lòa giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019; Chương 

trình phòng chống bệnh tăng huyết áp tăng 6,4%; số trẻ sinh ra tăng 28 trẻ so với 

cùng kỳ 2019; Chỉ tiêu thực hiện biện pháp tránh thai đạt  70% giảm 0,69%; 

Chương trình phòng chống bệnh phong - da liễu phát hiêṇ 04 bêṇh nhân phong 

mới (không tàn tật) đa ̃đưa vào quản lý và điều trị. Hiện tại quản lý 43 bệnh 

nhân phong tương đương so với cùng kỳ 2019; Tổng số bệnh nhân nghiện được 

điều trị bằng Methadone 2.315/2.200 người (trong đó điều trị Methadone 2.116 

người, Buprenophine 169 người) đạt 105% kế hoạch giao… 

- Các kỹ thuật cao chủ yếu được thực hiện tại các bệnh viện tuyến tỉnh và 

tập trung ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường, Than 

Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ). Tổng số dịch vụ kỹ thuật cao thực hiện tại bệnh viện 

đa khoa tỉnh 6 tháng đầu năm 10 kỹ thuật, tăng 02 kỹ thuật so với cùng kỳ 2019. 

- Các bệnh viện thực hiện tốt quy chế chuyên môn; công khai minh bạch 

trong các hoạt động khám, chữa bệnh; thực hiện cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” 

có nhiều khởi sắc. Nhiều đơn vị đã nỗ lực trong nghiên cứu, cải tiến nâng cao 

chất lượng bệnh viện, chất lượng dịch vụ Y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. 

  - Tăng cường hệ thống thông tin y tế;  năng lực thu thập, xử lý và tổng 

hợp báo cáo ở các tuyến được cải thiện; Việc ứng dụng công nghệ tin trong quản 

lý, điều hành, phục vụ chuyên môn và chuyển tải thông tin y tế các tuyến được 

đẩy mạnh. 

 II. MỘT SỐ TỒN TẠI , KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC:  

 1. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, mô hình 

bệnh tật thay đổi; một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại (H1N1; Sốt 

rét, Sởi, Bạch Hầu...); các bệnh không truyền nhiễm, tai nạn, thương tích có chiều 

hướng tăng; các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến phức tạp; xuất hiện các yếu tố 

ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhân dân như môi trường, biến đổi khí hậu, lối sống, 

tệ nạn xã hội; đặc thù về điều kiện địa lý, thời tiết, giao thông và dân trí…  

 2. Sử dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh BHYT còn nhiều 

bất cập và hạn chế: trình độ sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ y tế còn 

yếu, đặc biệt tuyến y tế cơ sở. 

 3. Còn tồn tại một số phong tục tập quán lạc hậu, bất đồng ngôn ngữ nên 

công tác tuyên truyền, tư vấn phòng chữa bệnh, chữa bệnh hiệu quả chưa cao. 
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 4. Về nhân lực: thiếu bác sỹ và bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, đặc 

biệt tại tuyến y tế cơ sở nên chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình 

hình mới. Công tác tuyển dụng bác sỹ còn chậm, số bác sỹ bỏ việc ngày càng 

gia tăng do tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ và thu nhập thấp không đáp ứng được 

nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, việc cử viên chức đi đào tạo đại học liên thông tỷ 

lệ đỗ thấp. 

 5. Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế: còn gặp nhiều khó khăn do 

các xã không khắc phục được một số tiêu chí mang tính cộng đồng quyết định 

như: ở các tiêu chí 6, tiêu chí 8, tiêu chí 9 (về môi trường, về dân số ...), thiếu 

bác sỹ làm việc tại trạm y tế như huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn hồ … 

6. Công tác truyền thông: tuyên truyền đến vùng khó khăn còn hạn chế, 

đặc biệt việc truyền thông trực tiếp tại công đồng và vận động nhân dân hiệu quả 

chưa cao (Chương trình Dân số - KHHGĐ, Vệ sinh môi trường); một số nơi 

chính quyền địa phương vào cuộc chưa quyết liệt. 

7. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 công tác khám chữa bệnh cũng chịu 

ảnh hưởng, các chỉ tiêu khám chữa bệnh không đạt so với kế hoạch đề ra và 

nguồn thu phí dịch vụ của các đơn vị đều bị giảm. 

 III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN ĐƯỢC TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT 

TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020:  

 Trước những tồn tại đó, sau khi thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó 

khăn, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của tồn tại và xác định giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ trong thời gian tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2020 Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và 

các dịch bệnh khác như: sốt rét, bệnh dại …trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Tập trung thực hiện tốt và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 

năm 2020. Đặc biệt là các chỉ tiêu đạt thấp như tiêm chủng mở rộng. 

 3. Tiếp tục nâng cao công tác điều trị tại các tuyến nhằm đạt kết qủa cao 

trong 6 tháng cuối năm 2020. Tích cực triển khai có chất lượng các dịch vụ mới. 

 4. Nâng cáo công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới cho các tuyến y tế 

cơ sở. 

5. Tiếp tục xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt 03 đề án: Đề án Nâng 

cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025; Đề án 

Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Đề án Ứng dụng và 

phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2020-2025. Hoàn thành 

trước tháng 10/2020 (giao phòng Kế hoạch tài chính, Nghiệp vụ y, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu). 

6. Tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính. Đặc biệt trong việc 

cấp giấy phép hoạt động như: hành nghề y, dược tư nhân; an toàn thực phẩm; 

giám định… 
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 7. Tăng cường kiểm tra, giám sát hỗ trợ đối với tất cả các lĩnh vực trong 

ngành y tế, đặc biệt là công tác hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh. 

 8. Tích cực nâng cao hoạt động đề án: Nâng cao chất lượng hoạt động y tế 

cơ sở. 

 9. Tích cực triển khai thực hiện đề án: Xây dựng các xã đạt tiêu chí về y tế 

xã giai đoạn 2011-2020. 

10. Nâng cao vai trò quản lý tài chính đối với lãnh đạo các đơn vị trong 

ngành, thực hiện tốt công tác kế hoạch tài chính, đảm bảo tốt công tác thu, chi 

ngân sách (đặc biệt là các nguồn thu). 

 Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị sơ kết công tác y 

tế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, yêu cầu 

Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Đ/c Tống Thanh Hải - PCT UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Ban giám đốc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, TP (để phối hợp); 

- Các phòng chức năng Sở (để thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP.  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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