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Công tác thực hiện nhiệm vụ y tế 6 tháng đầu năm và  

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

Nhằm đánh giá những kết quả đã và đang đạt được trong 6 tháng đầu năm 

2022 và định hướng có hiệu quả cho các hoạt động trọng tâm cần phải thực hiện 

trong 6 tháng cuối năm 2022. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh báo cáo hoạt 

động trọng tâm 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 

2022, với các nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2022 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và y tế dự phòng 

Tình hình dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm đã dần ổn định, tuy 

nhiên, vẫn phải tiếp tục cập nhật và theo dõi diển biến tình hình dịch: tiếp tục 

thực hiện phòng chống COVID-19 theo hướng của Sở Y tế, sử dụng linh hoạt 

các xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test 

nhanh kháng nguyên hiện có tại đơn vị cho các nhân viên y tế, bệnh nhân đến 

khám chữa bệnh có những triệu chứng nghi ngờ nhằm đảm bảo thực hiện công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Công tác phòng chống sốt xuất huyết 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển 

biến phức tạp, trong đó tổng số ca bệnh sốt xuất huyết Dengue là 77 ca so với 

cùng kỳ năm 2021 tăng 33 ca (77/34). Có 01 ca mắc sốt xuất huyết Dengue độ 3 

trở lên, tăng 01 ca so với cùng kỳ (01/00).  Xử lý ổ dịch nhỏ 67 ổ dịch, tăng 48 ổ 

dịch so với cùng kỳ (67/19). Công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng 6 

tháng đầu năm có tổng số ca mắc bệnh tay chân miệng là 139 ca, so với cùng kỳ 

giảm 286 ca (139/425).  

Tất cả các ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm đều được kiểm soát tốt, xử 

lý triệt để đúng theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm không có trường hợp tử 

vong do mắc bệnh truyền nhiễm. 

Về công tác tiêm chủng mở rộng luôn đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình bảo 

quản và vận chuyển vắc xin. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin cơ bản 

cho trẻ <1 tuổi thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 43,9%, tăng 6% so 

với cùng kỳ (năm 2021: 37,9%). Tỷ lệ tiêm vắc xin VAT 2+ cho phụ nữ có thai 

đạt 23%, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2021 (34,1%). Trong 06 tháng đầu 
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năm 2022 không để xảy ra sai sót về chuyên môn, không xảy ra trường hợp phản 

ứng nặng sau tiêm chủng đối với vắc xin chương trình và vắc xin dịch vụ.  

Bên cạnh đó Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh còn thực hiện tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho 3 nhóm đối tượng: 

- Đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi (17.762 đối tượng): 10.247 đối 

tượng được tiêm mũi 1 (chiếm 57,69%); 3.820 đối tượng được tiêm mũi 2 

(chiếm 21,51%). 

- Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi (16.108 đối tượng): 15.908 đối tượng 

được tiêm mũi 1 (chiếm 98,76%); 15.653 đối tượng được tiêm mũi 2 (chiếm 

97,18%). 

- Đối tượng từ 18 tuổi trở lên (145.943 đối tượng): 145.407 đối tượng 

được tiêm mũi 1 (chiếm 99,63%); 144.494 đối tượng được tiêm mũi 2 (chiếm 

99,01%); 100% đối tượng cần tiêm mũi bổ sung được tiêm đầy đủ; tiêm cho 

116.596 đối tượng thuộc nhóm cần tiêm mũi nhắc lại (99,19%) và 856 đối tượng 

trong nhóm cần tiêm mũi nhắc lại lần 2 (0,73%). 

Bệnh phong tiếp tục được kiểm soát tốt, tỷ lệ phát hiện (<1/100.000) và 

lưu hành ở mức thấp, các chỉ tiêu tầm soát bệnh phong đều đạt,... góp phần duy 

trì thành quả loại trừ bệnh phong cấp tỉnh, tiến đến loại trừ cấp huyện. 

Các bệnh truyền nhiễm khác xảy ra lẻ tẻ không gây thành dịch. 

* Nhận xét: Các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát tốt, đạt nhiều thành 

quả. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên công tác tiêm vắc xin VAT 2+ cho 

phụ nữ có thai chưa đạt được chỉ tiêu đề ra. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

tham mưu BCĐ CSSKND Thành phố chủ động triển khai các hoạt động phòng 

chống dịch đồng bộ ở tất cả các xã, phường; trong đó tập trung ưu tiên cho các 

địa phương nguy cơ cao. 

1.2. Công tác phòng chống HIV/AIDS, Lao 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, số ca nhiễm HIV mới là 09 (số tích lũy 

nhiễm HIV: 786) so với cùng kỳ giảm 10 ca, số ca chuyển sang AIDS là 01 ca 

(số tích lũy bệnh nhân AIDS: 394); tử vong do AIDS là 03 ca (số tích lũy tử 

vong do AIDS: 271 ca). Đảm bảo 100% xã, phường có viên chức quản lý được 

người nhiễm HIV trên địa bàn. 

Về công tác phòng chống bệnh Lao, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

thu dung điều trị là 59 ca, giảm 12 ca so với năm 2021. Số tái phát là 01 bệnh 

nhân, giảm 11 bệnh nhân so với năm 2021. 

1.3. Hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm  

Công tác phòng chống bệnh cao huyết áp, đái tháo đường đã quản lý 

13.839 người tăng huyết áp và 5.622 người bệnh đái tháo đường. Công tác 

phòng chống bệnh bướu cổ đang tiến hành điều tra số hộ sử dụng muối I-ốt. 

1.4. Hoạt động Y tế công cộng 

- An toàn vệ sinh lao động – phòng chống bệnh nghề nghiệp 
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Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh quan trắc môi trường lao động các cơ 

sở sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ 19/60 cơ sở, đạt tỷ lệ 32%. 

Ngoài ra, Trung tâm Y tế TP. Cao Lãnh còn quan trắc môi trường lao 

động cho Trung tâm Y tế và 15 Trạm Y tế xã, phường trực thuộc (16/16 đơn vị). 

 - Vệ sinh môi trường 

Số hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là 0,24%, đạt so 

với kế hoạch đề ra (0,2%). 

Thực hiện giám sát chất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt, xử lý và quản 

lý chất thải y tế của 15/15 Trạm Y tế xã, phường. 

15/15 Trạm Y tế tổ chức hưởng ứng các ngày lễ lớn về bảo vệ môi 

trường: Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, ngày Môi trường 

Thế giới. 

 - Sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật 

Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm và 

lập hồ sơ quản lý sức khỏe đạt 19,21% giảm 4,53% so với cùng kỳ (kế hoạch là 

80%). 

Người khuyết tật được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm đạt 40% 

và 100% số liệu về người khuyết tật được cập nhật vào phần mềm quản lý. 

          - Chương trình tâm thần cộng đồng 

 Tỷ lệ bệnh nhân tâm thần có hồ sơ quản lý ở tuyến xã, phường đạt 80%; 

100% bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm đang quản lý được 

dùng thuốc liên tục theo phác đồ và được theo dõi chặt chẽ diễn tiến bệnh tại 

Trạm Y tế. 

- Y tế học đường  

Phối hợp với Phòng Giáo dục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

việc kiểm tra công tác vệ sinh trường học và đo kiểm tra các yếu tố vệ sinh trong 

trường học trên địa bàn quản lý (kế hoạch ≥ 70%) 

* Nhận xét:  

- Trong 6 tháng đầu năm công tác y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 

người khuyết tật giảm hơn so với năm 2021 do kế hoạch giai đoạn của các 

chương trình người cao tuổi, người khuyết tật hết hiệu lực, chưa ban hành các 

văn bản cụ thể mới gây khó khăn cho công tác triển khai thực hiện các hoạt 

động. 

- Các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn vừa hoạt động ổn định trở lại sau 

thời gian dịch kéo dài; do đó việc liên hệ thực hiện quan trắc môi trường lao 

động cho các cơ sở trên địa bàn chưa đạt kế hoạch đề ra. 

=> Khó khăn: theo phản hồi của các Trạm y tế nguồn thuốc điều trị thuộc 

chương trình tâm thần cộng đồng đã hết (BV Tâm thần tỉnh đang chờ kế hoạch 



4 

 

 

đấu thầu) gây khó khăn cho người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân không có 

thẻ bảo hiểm y tế. 

1.5. Công tác Dân số - KHHGĐ 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ đến tháng 6 năm 2022 đạt được một chỉ tiêu 

cơ bản. Trong đó, tổng số trẻ sinh là 942 trẻ (nam: 475; nữ: 467), giảm 87 trẻ so 

với cùng kỳ. Có 23 trường hợp sinh con thứ 3, chiểm tỷ lệ 2,44%, tăng 1,94% so 

với cùng kỳ năm 2021. 

Tỷ số giới tính lúc sinh toàn Thành phố là 101,71% (trong giới hạn cho 

phép); tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 58,63% và tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 80,46%. 

Tổng các biện pháp tránh thai mới thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là 11.943 

trường hợp, đạt 107,76% so với chỉ tiêu dự kiến. Trong đó, vòng tránh thai: 1.015 

trường hợp; Bao cao su 3.775 trường hợp; Thuốc viên tránh thai 6.775 trường hợp; 

Thuốc tiêm tránh thai 358 trường hợp; Thuốc cấy tránh thai 16 trường hợp; Triệt 

sản: 04 trường hợp.  

Tổng số người cao tuổi trên địa bàn Thành phố là 21.839 người (100% được 

lập hồ sơ quản lý sức khoẻ và khám sức khoẻ định kỳ theo kế hoạch), có thẻ bảo 

hiểm y tế là 17.237 người, chiếm 78,92%.  

1.6. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đã duy trì và thực hiện tốt các hoạt 

động chuyên môn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, trong 6 tháng không xảy ra tai 

biến liên quan sản khoa trên địa bàn. 

- Về chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

Số phụ nữ đẻ được quản lý thai đạt 100% bằng so với cùng kỳ, đạt kế 

hoạch đề ra.  

Số phụ nữ đẻ được khám thai 4 lần trong 3 thời kỳ thai nghén đạt: 

96,48%, tăng 0,94 so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra.  

Số phụ nữ đẻ được tiêm ngừa uốn ván đủ 2 mũi đạt: 99,89%, giảm 0,08% 

so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra. 

Tỷ lệ bà mẹ sau đẻ được uống vitamin A: đạt 100% so với chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra.  

Số phụ nữ đẻ được chăm sóc sau sinh đạt: 99,68% giảm 0,22% so với 

cùng kỳ; trong đó chăm sóc tuần đầu sau đẻ 92,63%, giảm 5,39% so với cùng 

kỳ, đạt kế hoạch đề ra. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 không có tình trạng phá thai tại cơ sở Y tế 

công lập/tổng số trẻ đẻ sống; giảm 0,21% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra.  

- Trong công tác phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản  

Tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa ở các CSYT công lập là 15,48% giảm 3,68% so 

với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra (≤ 15,69%). 
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 Tỷ lệ phụ nữ khám phụ khoa được tư vấn khám vú đạt 83,04% giảm 

1,49% so với cùng kỳ, đạt vượt kế hoạch đề ra (> 65%).  

 Tỷ lệ phụ nữ khi khám phụ khoa được xét nghiệm tế bào âm đạo và làm 

test VIA đạt 81,66% tăng 0,6% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra (> 50%). 

- Trong công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện đạt 100% 

so với tổng số phụ nữ mang thai đến khám lần đầu tại các cơ sở y tế, giảm 37 

người so với cùng kỳ. 

Tỷ lệ được xét nghiệm HIV đạt 97,71% tăng 0,55% so với cùng kỳ. 

- Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em 

Tổng số trẻ đẻ sống tăng so với cùng kỳ 87 trẻ. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng bào thai: 0,52% giảm 1,12% so với cùng kỳ. 

 Tỷ suất tử vong trẻ < 1 tuổi (QL) 00‰ giảm 1,92‰ đạt kế hoạch, trẻ < 5 

tuổi 00‰ giảm 3,85‰ so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra. 

* Nhận xét: Các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe sinh sản; sức khỏe bà mẹ, 

trẻ em đều đạt theo kế hoạch đề ra, góp phần tăng chất lượng dân số. 

1.7. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị phối hợp Đoàn liên ngành duy trì và 

thực hiện tốt công tác kiểm tra ATTP trên địa bàn, cấp 77 giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Không có trường hợp ngộ độc và tử vong liên quan thực phẩm trên địa 

bàn. 

Trung tâm Y tế đã tham mưu UBND Thành phố kiện toàn Đoàn kiểm tra 

liên ngành, đã kiểm tra được 914/1807 cơ sở, đạt tỷ lệ 50,6%. Qua kiểm tra có 

154/914 cơ sở không đạt (chiếm tỷ lệ 16,9%).  

Trong 154 cơ sở vi phạm, kết quả xử lý vi phạm: Số cơ sở bị tiêu huỷ sản 

phẩm (01 cơ sở), cơ sở cam kết khắc phục (36 cơ sở) và hướng dẫn gia hạn khắc 

phục: 154 cơ sở. 

Trong 6 tháng đầu năm đơn vị tiến hành xét nghiệm nhanh tại chỗ các chỉ 

tiêu hóa lý: hàn the, methanol, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật và một số chỉ 

tiêu khác với tổng số 152 mẫu thực phẩm, kết quả 100% mẫu thực phẩm đạt kết 

quả theo quy định. 

* Nhận xét:  

Nhìn chung công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022 

được triển khai thực hiện theo kế hoạch, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề 

ra, nổi bật với hoạt động tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời triển khai 

thực hiện các đợt cao điểm kiểm tra trong năm, góp phần không để xảy ra các vụ 

ngộ độc trên địa bàn. 
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Có sự phối hợp tốt giữa ngành Y tế và các ngành liên quan trong việc thực 

hiện công tác thanh, kiểm tra ATTP, tuyên truyền, phổ biến các nội dung bảo 

đảm ATTP trên địa bàn. 

1.8. Công tác khám chữa bệnh và bảo hiểm Y tế  

Tổng số lượt khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế trong 6 tháng đầu năm là 

7.591 lượt, trong đó: Khám chữa bệnh qua Bảo hiểm y tế đạt 6.656 lượt và khám 

dịch vụ là 935 lượt. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn Thành phố đạt 93,52% (tăng 

0,71% so với năm 2021).  

 * Nhận xét: 

- Mặt mạnh:  

Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Trung tâm Y tế dự trù đảm bảo đủ 

cơ số thuốc, vật tư y tế tiêu hao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT và dịch 

vụ. Tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế tốt (không có đơn thư 

khiếu nại, phản ánh). 

- Hạn chế:  

Tổng số lượt khám, chữa bệnh BHYT trong 6 tháng đầu năm nay giảm 

3.409 lượt so với năm 2021.  

Do có nhiều cơ sở khám chữa bệnh và liên thông khám, chữa bệnh (tuyến 

huyện) trên địa bàn tỉnh, nên người bệnh có thẻ BHYT có xu hướng tìm đến 

khám ở các cơ sở y tế khác. Đồng thời, dịch bệnh COVID-19 xảy ra, mặc dù đã 

tạm ổn định nhưng vẫn làm giảm đi một phần đáng kể người dân đến khám. 

1.9. Quản lý điều trị thay thế Methadone 

Trong 6 tháng đầu năm duy trì cấp thuốc điều trị được 48 người, khám 

điều trị: 290 lượt; có 70 lượt chuyển tuyến đến điều trị (trong đó: 76 người 

chuyển tuyến đi, 01 người ngừng điều trị và 00 người tiếp nhận điều trị lại). 

Trong 6 tháng đã chỉ định 32 test xét nghiệm nước tiểu, có 02 mẫu (+) 

Heroin. 

1.10. Đào tạo, phát triển nhân lực y tế 

- Công tác tuyển dụng, nâng lương, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, 

thăng hạng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, người lao 

động 

Đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch đề xuất về Sở Y tế xin chỉ tiêu tuyển 

dụng để bổ sung nhân lực cho các đơn vị trực thuộc còn thiếu. Sắp xếp nhân sự 

ra quyết định thành lập khoa, phòng theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện nâng bậc lương thường xuyên 

đúng theo quy định và kịp thời. Trong đó nâng lương thường xuyên 45 viên 

chức; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 06 viên chức; trong 6 tháng đầu năm 
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không có viên chức nâng lương trước hạn. Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng hạng 

chức danh nghề nghiệp y tế năm 2022 cho 21 viên chức. 

- Công tác đào tạo 

Trong 06 tháng đầu năm, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh cử 05 viên 

chức được đi học chuyên khoa I (01 nhãn khoa, 03 YHGĐ; 01 Tổ chức quản lý 

dược); 06 viên chức dự thi liên thông Bác sĩ đa khoa. Hiện nay số nhân viên y tế 

khóm, ấp là 136/138 chỉ tiêu, trong đó số cộng tác viên đạt chuẩn 128 người và 

08 cộng tác viên không đạt chuẩn. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh hoàn thành quy trình thực hiện lấy ý 

kiến cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 

2022. 

* Nhận xét: Công tác phát triển nguồn nhân lực được chú trọng, từng 

bước ổn định góp phần nâng cao chất lượng Chăm sóc ban đầu cho nhân dân. 

Tuy nhiên, nguồn nhân lực trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh vẫn còn thiếu so 

với nhu cầu. Hiện còn 01 Trạm y tế chưa có bác sỹ thường trực khám chữa bệnh 

(Hoà Thuận) nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến 

cơ sở. Số nhân viên y tế khóm, ấp còn thiếu so với chỉ tiêu đề ra. 

1.11. Công tác Dược  

Tổng hợp báo cáo, dự trù, nhận, cấp phát: thuốc BHYT, VTYT, hóa chất, 

sinh phẩm, vắc xin (TCMR, dịch vụ, COVID-19) trong tháng cho các khoa 

phòng, Trạm y tế và đơn vị liên quan. 

Thực hiện việc tiếp nhận, điều chuyển, phân phối vắc xin phòng COVID-

19 theo Công văn của Tổ điều phối vắc xin. 

 Tiếp nhận, cấp phát và báo cáo quản lý thuốc và điều trị F0 tại nhà trong 

chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát. 

Công tác cung ứng, bảo quản, sử dụng thuốc tuyến cơ sở đảm bảo hợp lý, 

an toàn, hiệu quả. 

Thực hiện đầy đủ và đảm bảo các công văn, báo cáo về tuyến trên. 

1.12. Công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe 

Phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Cao 

Lãnh tăng thời lượng phát thanh trên loa đài với các nội dung như: phòng chống 

dịch phòng bệnh COVID-19, tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A/H5N1, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống mù lòa, phòng chống rượu bia,.... 

Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận áp phích và tờ 

rơi phát cho cộng đồng trong các đợt dịch. 

Trạm Y tế xã, phường; nhân viên khóm, ấp cũng tích cực tuyên truyền 

trực tiếp tại cộng đồng thông qua các cuộc họp nhóm để tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh cho người dân. 
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1.13. Công tác Tài chính – Kế toán 

Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thanh, quyết toán chế độ phụ cấp cho các lực 

lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19; đồng thời thực hiện các chế độ, 

chính sách đối với viên chức, người lao động trong đơn vị và giải ngân kinh phí 

các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. 

Báo cáo và thanh, quyết toán bảo hiểm y tế gởi BHXH tỉnh. 

Báo cáo thuế định kỳ theo qui định.  

1.14. Công tác khác 

Đảm bảo công tác phục vụ y tế đối với các sự kiện được tổ chức trên địa 

bàn: Lễ - hội, cưỡng chế, hội thao, văn nghệ, hiến máu…. 

Tham gia các hoạt động phong trào do Thành đoàn, Liên đoàn Lao động 

Thành phố, Công đoàn Ngành phát động. 

1.15. Thực hiện các chỉ tiêu 

TT Chỉ tiêu 

Kế 

hoạch 

năm 

2022 

Kết quả 

6 tháng 

đầu năm 

2022 

So sánh 

cùng 

kỳ 2021 

(%) 

Đánh 

giá 

1 Tỷ lệ ấp có nhân viên y tế (%) 100 100 0 Đạt 

2 Tỷ lệ xã, phường có bác sĩ (%) 100 93,3 0 
Chưa 

đạt 

3 
Tỷ lệ xã, phường có NHS hoặc YSSN 

(%) 
100 100 0 Đạt 

4 
Tỷ lệ TE < 1 tuổi được tiêm chủng đầy 

đủ (%), (chỉ tiêu mỗi tháng tăng 8%). 
≥ 39.5 43,9 + 6% Đạt 

5 
Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc gia y 

tế (%) 
100 100 0 Đạt 

6 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (%) ≥ 95 93,52 +0,71 
Chưa 

đạt 

7 
Tỷ suất tử vong mẹ (/100.000 trẻ đẻ 

sống) 
< 20 0 0 Đạt 

8 Tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi (‰) ≤ 1.8 0 -1.92 Đạt 

9 Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi (‰) ≤ 3.5 0 -3.85 Đạt 

10 Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái) 
103 - 

107 
101,71 -2,29 

Chưa 

đạt 

11 Tỷ lệ SDD trẻ em < 5t (%) (CN/T) ≤ 11 10.19 -0,13 Đạt 

12 Tỷ lệ SDD trẻ em < 5t (%) (CC/T) ≤ 12.34 12.03 -0,16 Đạt 

2. Các thuận lợi, khó khăn  

2.1. Thuận lợi 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tuyến trên, Ủy ban nhân 

dân thành phố Cao Lãnh và sự phối hợp tốt của các Ban, ngành, đoàn thể trong 

công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
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Được sự hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn từ Sở Y tế Đồng Tháp và kinh 

phí từ các chương trình y tế quốc gia, Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Đội ngũ cán bộ từ Trung tâm đến xã, phường được tập huấn cập nhật kiến 

thức thường xuyên, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 

2.2. Khó khăn 

Bệnh sốt xuất huyết cao hơn 33 ca so với năm 2021 (số ca bệnh sốt xuất 

huyết Dengue là 77 ca và 01 ca mắc sốt xuất huyết Dengue độ 3 trở lên). 

Chỉ tiêu tiêm vắc xin VAT 2+ cho phụ nữ có thai chưa đạt được chỉ tiêu 

đề ra. 

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra. 

Hiện còn 01 Trạm Y tế chưa có bác sĩ thường trực khám chữa bệnh (Hoà 

Thuận) nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở. 

Tỷ lệ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trực thuộc Trung tâm Y tế giảm 

đi rất nhiều. 

Phần lớn nhân viên y tế khóm, ấp lớn tuổi, còn 08 người chưa đạt chuẩn 

theo quy định nên gây khó khăn cho hoạt động ở địa phương. 

Việc thực hiện Đề án 818 (xã hội hóa các phương tiện tránh thai, 

hàng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ) của Trung ương 

còn gặp nhiều khó khăn. 

3. Nguyên nhân, cách khắc phục 

3.1. Nguyên nhân 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù dịch COVID-19 đã ổn định hơn nhưng 

vẫn còn gây khó khăn, hạn chế cho một số hoạt động, đặc biệt là phụ nữ mang 

thai đến tiêm ngừa VAT 2+. Bên cạnh đó, mùa mưa đã đến nên số ca số xuất 

huyết tăng so với cùng kỳ. 

Kinh phí hỗ trợ nhân viên y tế khóm, ấp còn thấp. 

Do có nhiều cơ sở khám chữa bệnh và liên thông khám chữa bệnh (tuyến 

huyện) trên địa bàn tỉnh, nên người bệnh có thẻ BHYT có xu hướng đến khám ở 

các cơ sở y tế khác. Đồng thời, dịch bệnh COVID-19 cũng làm giảm đáng kể 

lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trực thuộc Trung tâm Y tế. 

Phương tiện tránh thai chưa đa dạng và chưa cung ứng liên tục theo 

nhu cầu địa phương đăng ký, phương tiện tránh thai xã hội hóa có giá cao 

hơn phương tiện tránh thai cùng tác dụng tại thị trường làm ảnh hưởng đến 

hoạt động của các chương trình. 

3.2. Giải pháp khắc phục 

Tăng cường công tác triển khai thực hiện phòng, chống sốt xuất huyết và 

tiêm vắc xin VAT 2+ cho phụ nữ có thai trên địa bàn. 
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Tăng cường tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về lợi ích của việc 

tham gia BHYT để tăng tỷ lệ người dân tham gia. 

Thực hiện đa dạng và cung ứng liên tục các phương tiện tránh thai 

theo nhu cầu của địa phương, điều chỉnh giá phương tiện tránh thai phù 

hợp với giá thị trường. 

Đề xuất Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ kinh phí thêm cho nhân viên y tế 

khóm, ấp và tổ chức thêm lớp đào tạo để bổ sung đội ngũ nhân viên y tế đảm 

bảo đạt chuẩn theo quy định. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Công tác phòng chống dịch  

- Tiếp tục duy trì giám sát ca bệnh thông qua báo cáo dịch khẩn cấp, báo 

cáo ngày, tuần, tháng, đặc biệt là: dịch bệnh COVID-19, Sởi, SXH, TCM, dịch 

tả, cúm A (H5N1)… trên địa bàn. 

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các công văn chỉ 

đạo của tuyến trên và Bộ Y tế. 

- Tăng cường công tác phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm 

và triển khai xử lý dịch kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh truyền 

nhiễm, huy động cộng đồng cùng tham gia phòng chống dịch bệnh ở địa bàn. 

2. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 

- Tuyên truyền vận động chăm sóc SKSS trong cộng đồng về các nội 

dung chăm sóc tiền thai, chăm sóc thai, sàng lọc trước và sau sinh, hướng dẫn 

các bà mẹ cho con bú sớm, nuôi con bằng sữa mẹ, đề phòng các bệnh nhiễm 

khuẩn đường sinh sản và nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, tầm soát 

ung thư (ung thư vú, ung thư cổ tử cung), chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi mãn 

kinh.  

- Công tác phòng chống suy dinh dưỡng đến cuối năm 2022 tỷ lệ trẻ em 

dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đạt ≤ 11%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 

suy dinh dưỡng thể thấp còi đạt ≤ 12,34%. 

 - Cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn lĩnh vực chăm sóc 

SKSS toàn diện theo hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc SKSS. 

3. Công tác phòng chống HIV, điều trị cai nghiện bằng Methadol 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV: phân 

phát bơm kim tiêm và bao cao su, ưu tiên các khu vực trọng điểm về HIV; kết 

hợp phát miễn phí với tiếp thị xã hội bao cao su và truyền thông thay đổi hành 

vi. Duy trì điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, triển 

khai cấp phát thuốc thay thế theo quy định. 
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- Tăng cường dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; hoàn thiện mạng 

lưới điều trị đồng nhiễm HIV/Lao, HIV/Viêm gan vi rút. Bảo đảm cung ứng 

thuốc và giám sát tình hình kháng thuốc ARV (theo hướng dẫn của Sở Y tế). 

4. Công tác phát triển nguồn nhân lực 

 - Tiếp tục thực hiện kế hoạch về công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là 

nhân lực chuyên môn cao theo kế hoạch Đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2020- 

2025. 

- Tiếp tục rà soát, cập nhật công tác quy hoạch cán bộ quản lý y tế. 

- Phân công viên chức (mới trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Y tế tổ chức) 

về các đơn vị trực thuộc. 

5. Công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

- Phấn đấu củng cố cải tiến chất lượng đơn vị đạt ≥ mức 3 (theo tiêu chí 

đánh giá chất lượng Bệnh viện).  

- Triển khai thực hiện kế hoạch luân phiên cán bộ y tế từ Trung tâm Y tế 

về Trạm y tế xã, phường để nâng cao dần chất lượng nhân lực cho tuyến cơ sở. 

- Đẩy mạnh đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, phấn đấu đạt mục tiêu 

đề ra của ngành Y tế về hài lòng của người dân. 

 - Tăng cường nguồn nhân lực khám, chữa bệnh để đảm bảo việc phục vụ 

người bệnh ngày càng tốt hơn, hướng tới sự hài lòng ngày càng nâng cao. 

- Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống COVID-19 và thông điệp 

5K và tuyên truyền, vận động người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện tốt 

việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

6. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành công tác 

ATTP Thành phố và hệ thống cộng tác viên vệ sinh ATTP ở các xã, phường. 

- Thực hiện thanh kiểm tra ATTP tại các tuyến theo phân cấp: Định kỳ 

kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP, kiểm tra đột xuất phát sinh trong 

quản lý ATTP; Thực hiện tốt công tác hậu kiểm đối với cơ sở thực phẩm và sản 

phẩm thực phẩm có nguy cơ cao. 

- Cử viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

môn về phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm do 

tuyến trên tổ chức. 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền Luật 

An toàn thực phẩm, các quy định về ATTP và các thông điệp liên quan trên địa 

bàn Thành phố. 

7. Công tác Dân số - KHHGĐ 

- Tham mưu UBND Thành phố phê duyệt các kế hoạch truyền thông 

như: Tư vấn CSSK người cao tuổi; Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Tư vấn 
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KSK tiền hôn nhân; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số 

Việt Nam. 

Cử viên chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực 

hiện quản lý công tác Dân số - KHHGĐ (nếu có).  

Thực hiện cập nhật phần mềm quản lý PTTT miễn phí Lmis; Tiếp nhận, 

quản lý và phân phối PTTT kịp thời, đúng quy trình, đúng đối tượng quy định. 

Quản lý tốt dân số, cập nhật đầy đủ các biến động dân số - KHHGĐ; duy 

trì hệ thống phần mềm cập nhật thông tin biến động, thông tin mới vào kho dữ 

liệu điện tử và báo cáo chuyên ngành quy định. 

8. Công tác cung ứng thuốc, hoá chất, trang thiết bị y tế 

- Bảo đảm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc xin, 

sinh phẩm và trang thiết bị y tế với giá cả hợp lý, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe nhân dân trên địa bàn. 

- Chuẩn bị cơ bản cơ số thuốc, hoá chất, trang thiết bị y tế phòng chống 

dịch bệnh, thiên tai, thảm họa. 

- Công tác cung ứng, bảo quản, sử dụng thuốc đảm bảo hợp lý, an toàn, 

hiệu quả.  

9. Công tác khác 

- Duy trì triển khai ứng dụng các phần mềm khám chữa bệnh và phần mềm 

thống kê y tế. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên 

môn nhất là quản lý y tế. 

Trên đây là nội dung báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế ĐT (b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Các đơn vị trực thuộc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Anh Khương 

 



PHỤ LỤC   

TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(kèm theo Báo cáo số:        /BC-TTYT ngày 07/6/2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 

  

TT Cơ sở y tế 

Giường bệnh  
Số lượt khám 

bệnh 
Số lượt điều 

trị nội trú 
Hoạt động cận lâm sàng  

Giường 

kế 

hoạch 

Giường 

thực tế 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2021 

6 

tháng 

đầu 

năm 
2022 

6 

tháng 

đầu 
năm 
2021 

6 

tháng 

đầu 

năm 
2022 

Số lần xét nghiệm 
Số phẫu thuật, thủ 

thuật 
Chẩn đoán hình 

ảnh 

6 tháng 

đầu năm 

2021 

6 tháng 

đầu năm 
2022 

6 tháng 

đầu năm 
2021 

6 tháng 

đầu năm 
2022 

6 tháng 

đầu năm 
2021 

6 tháng 

đầu năm 
2022 

1 
Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh 
0 0 10.192 7.591 0 0 7.242 12.136 0 0 486 1.280 
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