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BÁO CÁO   

Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 

08/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X thực hiện Nghị quyết số 

20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân 

trong tình hình mới 

----- 

Thực hiện Công văn số 176/PYT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Phòng Y tế 

thành phố Cao Lãnh về việc phối hợp báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình 

hành động số 59-CTr/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW về tăng cường công tác, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Trung tâm Y tế TP. Cao Lãnh báo cáo kết quả triển khai tại đơn vị như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Chương trình 

hành động số 59-CTr/TU, Nghị quyết số 20-NQ/TW 

- Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND Tỉnh, 

Kế hoạch của Sở Y tế Đồng Tháp, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế phối hợp xây dựng 

nội dung các kế hoạch liên quan thực hiện Nghị quyết số 20 tham mưu trình UBND 

Thành phố triển khai thực hiện, cụ thể: 

+ Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 26 

tháng 2 năm 2019 về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới; 

+ Quyết định số 46/QĐ-UBND-TL ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban 

nhân thành phố Cao Lãnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chăm sóc và bảo vệ sức 

khoẻ nhân dân thành phố Cao Lãnh; 

- Tham mưu UBND Thành phố, Thành ủy tổ chức quán triệt nội dung Nghị 

quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến các ngành, đơn 

vị, UBND xã, phường thuộc thẩm quyền quản lý. Trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị 

đưa các mục tiêu, chỉ tiêu y tế, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe như: Môi trường, 

thể dục thể thao, dân số và phát triển… vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội hàng năm, 5 năm và dài hạn của các ngành, các xã, phường; Xây dựng 

mục tiêu, chỉ tiêu về y tế, các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe người dân vào chiến 

lược phát triển, chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 

cấp Thành phố. 

2. Việc cụ thể hóa các nội dung Chương trình hành động số 59-CTr/TU, 

Nghị quyết số 20-NQ/TW 

Trung tâm Y tế Thành phố đã xây dựng và triển khai: 
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- Kế hoạch số 218/KH-TTYT ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh, Kế hoạch hành động về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

- Kế hoạch số 277/KH-TTYT ngày 07 tháng 3 năm 2019 kế hoạch về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (điều chỉnh 

bổ sung kế hoạch số 218/KH-TTYT). 

- Kế hoạch số 1321/KH-TTYT ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Y 

tế TP. Cao Lãnh triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước 

nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2020. 

 3. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc triển khai, thực hiện Chương trình 

hành động số 59-CTr/TU, Nghị quyết số 20-NQ/TW 

Hàng năm, các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ 21-NQ/TW 

được thực hiện lồng ghép vào dịp 6 tháng và cuối năm thông qua bảng điểm đánh 

giá chỉ tiêu Y tế, Dân số và phát triển trên cơ sở là bảng điểm thuộc bộ Tiêu chí quốc 

gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 của Bộ Y tế ban hành; ngoài ra lồng ghép một 

số chỉ tiêu trong Tiêu chí đánh giá đạt chuẩn “Nông thôn mới”. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân 

 Thời gian qua lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung 

tuyên truyền các nội dung: 

- Tăng cường triển khai các chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khoẻ nhân dân của Đảng, Nhà nước đến với người dân: Luật Khám 

chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về bảo vệ, 

chăm sóc nâng cao sức khỏe, các phương pháp rèn luyện thân thể nâng cao thể trạng 

... với những nội dung và hình thức phù hợp như: đặt các cụm pano trên các tuyến 

đường lớn, kẻ vẽ, treo khẩn hiệu, băng rol, áp phích cổ động... tạo sự yên tâm, chú 

ý của các tầng lớp nhân dân. Tăng thời lượng tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc nâng 

cao sức khỏe trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, trên cổng thông tin điện 

tử của Thành phố; Đặt biệt là việc ra mắt cổng dịch vụ công (Tổng đài 1022) đã góp 

phần giải quyết nhanh chóng những kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan các 

mặt đời sống góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

- Hàng năm thực hiện các chương trình bổ sung vi chất cần thiết và chế độ 

dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú. Thực hiện tuyên truyền 

về anh toàn thực phẩm, đặc biệt trong tháng hành động ATTP hàng năm, do đó 

không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

Tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng các phong trào rèn luyện thân thể, 

thể dục dưỡng sinh, nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh cá nhân. Tuyên 

truyền vận động nhân dân xây dựng và sử dụng 3 công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn 

quy định của Bộ Y tế. Chú trọng công tác phòng chống ma túy trong cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. 
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- Củng cố và nâng cao chất lượng y tế học (phần lớn các Trường đã bố trí 

nhân lực đảm bảo chức danh theo quy định). Hàng năm tổ chức khám theo dõi sức 

khỏe người cao tuổi và tổ chức các hoạt động PHCN cho người khuyết tật. 

 - Triển khai ký hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện thu gom xử lý rác thải đối 

với 100% cơ sở y tế công lập và các cơ sở hành nghề tư nhân trên địa bàn. Tiếp nhận 

và đưa vào vận hành hệ thống thu gom xử lý nước thải tại Trung tâm y tế Thành phố 

đảm bảo an toàn trước khi xả thải vào hệ thống cống thu gom chung của Thành phố. 

 2. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới tế cơ sở 

 - Công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia về y tế, dân số được quan tâm, chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời 

các bệnh truyền nhiễm; chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư y tế, nhân lực đáp ứng khi 

có dịch bệnh xảy ra, trong thời gian qua tình hình dịch bệnh được duy trì kiểm soát. 

Đặc biệt trong năm 2020 đến nay Thành phố đã chủ động và triển khai thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 - Triển khai truyền thông phòng, tư vấn phòng chống một số bệnh không lây 

nhiễm; duy trì thực hiện các chương trình y tế, dân số. 

 - Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa về giáo dục thể chất, sức khỏe sinh 

sản vị thành niên cho học sinh; tuyên truyền nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn 

thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, tai nạn thương tích, đuối 

nước trong học đường. 

 3. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

- Phát động và thực hiện tiêu chí “cơ sở y tế xanh sạch đẹp” hàng năm có đưa 

tiêu chí này trong kế hoạch kiểm tra, giám sát để xét thi đua đối với các đơn vị. Công 

tác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng được thực hiện định kỳ, đáp ứng điều kiện phục 

vụ khám, chữa bệnh. 

- Công tác khám chữa bệnh được duy trì thông tuyến huyện, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người bệnh tham gia BHYT trong việc khám, chữa bệnh. Hiện 100% 

trạm y tế trên địa bàn có bác sỹ, 15/15 Trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 

và Tiêu chí y dược cổ truyền theo quy định của Bộ Y tế. 

- Với quan điểm chủ đạo “lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ” để “hướng 

đến sự hài lòng của người bệnh”, ngành y tế Thành phố tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong cải cách các thủ tục hành chính, rút gọn các bước trong quy 

trình khám, chữa bệnh, giải quyết hồ sơ trên hệ thống hành chính công, khai thác 

hiệu quả các phần mềm trong quản lý, báo cáo các chương trình... đã góp phần giảm 

chi phí, vật tư văn phòng phẩm. Hàng năm đơn vị rà soát bổ sung các danh mục kỹ 

thuật để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. 

 4. Bảo đảm cung ứng thuốc trong phòng bệnh và khám chữa bệnh 

- Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Y tế Thành phố tăng cường kiểm tra, giám 

sát đối với các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, kịp thời phổ biến các văn bản 

chỉ đạo của Bộ Y tế liên quan lĩnh vực dược góp phần hạn chế tình trạng kinh doanh 

thực phẩm chức năng giả, thuốc kém chất lượng. 
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- Hiện 100% cơ sở y tế bố trí bảo quản kho thuốc đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

Hàng năm ngành y tế triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng và việc sử 

dụng thuốc, dược liệu, trang thiết bị y tế đảm bảo sử dụng có hiệu quả. 

Bên cạnh đó đơn vị dự trù cung ứng thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm đảm bảo 

phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh 

Covid-19 thời gian qua trên địa bàn Thành phố. 

 5. Phát triển nhân lực, khoa học - công nghệ và nâng cao hiệu quả hợp 

tác quốc tế về y tế 

 - Ngành y tế Thành phố đều xây dựng kế hoạch và cử viên chức tham gia các 

lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức 

danh nghề nghiệp và vị trí việc làm. Trung tâm Y tế 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. 

- 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 

số Trạm y tế chưa có đủ các chức danh theo quy định nên phần nào ảnh hưởng đến 

chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở. 

- Hàng năm phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, cập nhật 

kiến thức cho cán bộ y tế trường học về công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh học 

đường; hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, quản lý và chăm sóc sức khỏe cho 

học sinh. 

- Trong công tác điều trị, đơn vị triển khai kết hợp y học hiện đại với y học cổ 

truyền trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, góp phần nâng cao 

sức khỏe người dân. 

 - Hiện Trung tâm Y tế Thành phố được Sở Y tế giao tự chủ một phần kinh phí 

(28,42%). Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nguồn thu của đơn 

vị sụt giảm, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động của đơn vị. 

 6. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế 

 - Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 

cung cấp dịch vụ, khám chữa bệnh… giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân. 

- Ngành y tế Thành phố được Sở Y tế trang bị một số trang thiết bị hiện đại 

như: máy X-Quang kỹ thuật số, X-Quang di động, máy siêu âm màu 3D, máy xét 

nghiệm sinh hóa... hỗ trợ tốt cho công tác khám chẩn đoán bệnh. 

 7. Bảo đảm nguồn lực tài chính y tế у 

 - Hàng năm phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh, các ngành liên quan tuyên 

truyền vận động người dân tham gia BHYT. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

thực hiện tốt chính sách viện phí, khám chữa bệnh BHYT; ngoài ra hàng năm được 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ kinh phí, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viên tim Tâm 

Đức TP.HCM tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn. 
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- Đơn vị phối hợp với tập đoàn AMV group thành lập Phòng tiêm (POTEC 

69) để cho người dân thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vắc xin đa dạng trong 

phòng bệnh. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ưu điểm 

Trong 5 năm qua ngành Y tế đã tham mưu cho lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, 

triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung 

ương; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được kết quả tích cực: trên địa bàn 

không xảy ra dịch lớn, đặc biệt đã chủ động và triển khai thực hiện hiệu quả công 

tác phòng, chống đại dịch Covid-19; không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người 

mắc và dịch bệnh liên quan thực phẩm; công tác khám, chữa bệnh, các chương trình 

y tế được thực hiện đảm bảo tiến độ, tăng cường tự chủ một phần về tài chính; thực 

hiện quản lý sử dụng có hiệu quả Quỹ khám chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh cải cách 

hành chính, hiệu lực quản lý và chất lượng dịch vụ y tế dần được cải thiện. 

Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản về y tế và sức khỏe đã tiệm cận, đạt và vượt 

mục tiêu kế họach đề ra đến năm 2025 (phụ lục đính kèm). 

 2. Hạn chế và biện pháp khắc phục 

2.1. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được Ngành y tế Thành phố còn không ít khó 

khăn, thách thức như: Đội ngũ viên chức được đào tạo chuyên môn, bổ sung thêm 

nhân lực hàng năm nhưng còn thiếu so với định mức, viên chức ở Trạm y tế kiêm 

nhiệm nhiều chương trình nên chất lượng công việc có lúc chưa đáp ứng được yêu 

cầu. Chưa có nhiều chính sách chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ y tế xã, phường. 

Nhân viên y tế khóm, ấp phần nhiều lớn tuổi, một số chưa qua đào tạo nên 

không đủ chuẩn. Đây được xem là cánh tay nối dài của y tế cơ sở nhưng hiện nay 

chế độ phụ cấp thấp, không ít người đã bỏ sang làm việc khác hoặc kiêm thêm nhiều 

việc để có thêm thu nhập, trang trãi cuộc sống. Đây là một trong những lý do chính 

làm cho nhiều nhân viên khóm, ấp không còn mặn mà với công việc, gây ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân ở cộng đồng. 

Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe đã được đổi mới song chưa thật sự 

mạnh mẽ theo hướng chủ động, tích cực cung cấp các thông tin để người dân có kiến 

thức về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường sống. Truyền thông các yếu tố 

tác động đến sức khỏe như lối sống, tác hại rượu-bia, thuốc lá, an toàn thực phẩm, 

an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích… chưa thường xuyên, nên nhận 

thức, thay đổi hành vi của người dân còn hạn chế và thụ động. 

2.2. Biện pháp khắc phục 

Trung tâm Y tế tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế Thành phố tích cực tham 

mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố tăng cường chỉ đạo nâng cao nhận thức, vai 

trò của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội, cộng đồng và mỗi người dân về tầm quan trọng trong việc bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân và phát triển dân số trong tình hình mới.  
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Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, 

kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, những người làm công tác tuyên truyền. 

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 dân cư. Tuyên 

truyền vận động công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và dân số kế hoạch hóa gia 

đình trong cộng đồng. 

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

thực phẩm trên địa bàn Thành phố và hệ thống cộng tác viên an toàn thực phẩm ở 

các xã, phường. 

Đơn vị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc không ngừng 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, phấn 

đấu đạt mục tiêu trên 80% hài lòng của người dân.  

 IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI  

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành  

Ngành Y tế Thành phố tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo đảng, chính quyền 

Thành phố chỉ đạo 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng 

nhân dân nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của 

mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe bản thân, gia đình, cộng 

đồng; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

- Phân công trách nhiệm cụ thể, rỏ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, 

đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe, trước hết là trong bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo 

vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm 

y tế toàn dân, thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh, dự phòng 

và quản lý có hiệu quả bệnh nghề nghiệp.  

2. Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu, mục tiêu 

các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người 

dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng có chất lượng. 

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh 

vực y tế, đặc biệt là trong quản lý, khám chữa bệnh để giảm phiền hà cho người 

bệnh. 

4. Dự trù và cung ứng kịp thời, đầy đủ: thuốc, vật tư y tế, vắc xin, phương tiện 

phòng hộ… đảm bảo cho công tác phòng dịch và khám, chữa bệnh. 

5. Tiếp nhận, đưa vào sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư, 

đặc biệt là các trang thiết bị được tài trợ từ các dự án. 

6. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y 

tế và các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe;  

7. Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng và 

hàng hóa có nguy cơ gây hại cho sức khỏe; Quản lý chặt chẽ hệ thống bán buôn, bán 
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lẻ thuốc trong và ngoài công lập; giám sát, kiểm tra công tác hành nghề y-dược tư 

nhân. 

 V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Sở Y tế 

- Hàng năm khảo sát, hỗ trợ kinh phí duy tu, nâng cấp chống thấm dột cho các 

cơ sở y tế; 

- Mở lớp tập huấn, đào tạo nhân viên y tế khóm, ấp để bổ sung lực lượng này 

cho các địa phương đảm bảo đạt chuẩn quy định; Kiến nghị UBND Tỉnh điều chỉnh 

mức phụ cấp cho nhân viên y tế khóm, ấp đảm bảo tương xứng với yêu cầu công 

việc, giúp họ ổn định cuộc sống, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chăm sóc 

sức khỏe người dân tại cộng đồng. 

- Hỗ trợ trang thiết bị cho Trạm y tế xã, phường đảm bảo đạt danh mục theo 

quy định. 

2. UBND Thành phố 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân (cấp Thành 

phố và cấp xã, phường); Phân công trách nhiệm cụ thể, rỏ ràng đối với từng ngành, 

từng cơ quan, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. 

Trên đây là báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Công tác dân số trong tình hình 

mới của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

 
Nơi nhận:  
- Phòng KHTC/Sở Y tế (b/c); 

- Phòng Y tế TPCL (b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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Phụ lục: 

Kết quả đạt được so với chỉ tiêu kế hoạch số 49/KH-UBND 

ngày 26/02/2019 của UBND  TP. Cao Lãnh  

 (kèm theo Báo cáo số        /BC-TTYT,  của Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh 

ngày 08 tháng 6 năm 2022) 

 

TT Nội dung 

KH số 49/KH-UBND Kết quả 

đạt được 

đến cuối 

năm 2021 

Đánh giá Chỉ tiêu 

đến năm 

2025 

Chỉ tiêu 

đến năm 

2030 

1 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế 95% > 95% 95,03% Vượt 

2 Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng  ≥ 95% > 95% 55,1% Chưa đạt1 

3 Giảm tỉ suất tử vong trẻ em 

dưới 5 tuổi còn 
≤ 4‰ < 4‰ 2,77‰ Vượt 

4 Giảm tỉ suất tử vong trẻ em dưới 1 

tuổi 
≤ 3‰. < 3‰. 0,55‰ Vượt 

5 
Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi 

của trẻ em dưới 5 tuổi 
< 14% <15%. 12,19% Vượt 

6 
Phấn đấu trên dân số được quản lý 

sức khoẻ 
> 90% > 95% 

Đang thực 

hiện 
 

7 

Trạm Y tế xã, thị trấn có thực hiện 

quản lý một số bệnh không lây 

nhiễm như: Tăng huyết áp, Đái tháo 

đường, Tâm thần… 

95% 100% 
Đang  thực 

hiện 
 

8 Bác sĩ/vạn dân 2 2,5 1,8 Chưa đạt 

9 Dược sĩ đại học/vạn dân 0,35 1 0,48 Vượt 

10 Điều dưỡng/vạn dân 1 1,5 0,82 Chưa đạt 

11 Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch 

vụ y tế đạt  
> 80% > 90% 96,7% Vượt 

 

 

 

 

                                           
1 Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 nên tạm ngưng không tiêm chủng thường quy cho trẻ em. 
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