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KẾ HOẠCH 

Hoạt động Y tế công cộng - An toàn thực phẩm năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SYT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022 

của ngành Y tế Đồng Tháp; 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH/KSBT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật về hoạt động Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – 

Bệnh nghề nghiệp năm 2022; 

Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế 

hoạch hoạt động Y tế công cộng - An toàn thực phẩm năm 2022 cụ thể, như sau: 

A. HOẠT ĐỘNG Y TẾ CÔNG CỘNG: 

I. CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG: 

1. Phòng chống bệnh nghề nghiệp: 

1.1. Mục tiêu chung: 

- Tăng cường công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe của người lao 

động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

- Ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe 

người lao động, nâng cao nhận thức, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về an toàn 

vệ sinh lao động; bảo đảm an toàn thân thể và tính mạng cho người lao động, tài 

sản của Nhà nước và tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự bền 

vững của quốc gia. 

- Các cơ sở y tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(gọi tắt là cơ sở) được truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động, 

người sử dụng lao động về nguy cơ, các biện pháp phòng chống bệnh nghề 

nghiệp và các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. 

- Phòng, chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc theo Quyết 

định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Giám sát an toàn vệ sinh lao động cho 40 cơ sở và khám sức khỏe cho 30 

cơ sở trên địa bàn theo phân cấp quản lý. 

- Quan trắc định kỳ môi trường lao động cho 60 cơ sở trên địa bàn thành 

phố Cao Lãnh. 
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- Thực hiện quan trắc môi trường lao động cho Trung tâm Y tế (TTYT) và 

15 Trạm Y tế xã, phường (TYT) nhằm đảm bảo môi trường làm việc cho nhân 

viên y tế. 

- 100% viên chức làm công tác chuyên môn về công tác vệ sinh lao động ở 

tuyến xã, phường được tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh lao động, 

phòng chống bệnh nghề nghiệp; được hướng dẫn và cập nhật kiến thức về công 

tác vệ sinh lao động. 

- Các cơ sở trên địa bàn được quản lý về loại hình hoạt động, số người lao 

động, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây nguy cơ sức khỏe nghề nghiệp, 

bệnh nghề nghiệp phổ biến, phân loại sức khỏe lao động theo phân cấp quản lý. 

- Nâng cao năng lực khám, chẩn đoán và giám định bệnh nghề nghiệp cho 

viên chức phụ trách tại TTYT. 

- Phối hợp Phòng Lao động thương binh xã hội và các ban, ngành tổ chức 

Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. 

1.3. Biện pháp thực hiện: 

- Công tác tuyên truyền giáo dục và truyền thông: 

+ Tuyên truyền phòng chống bệnh nghề nghiệp lồng ghép với Tháng hành 

động về an toàn vệ sinh lao động. 

+ Tổ chức truyền thông về vệ sinh lao động và sức khỏe lao động tại các cơ 

sở lao động trên địa bàn. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn viên chức tuyến xã, phường thực hiện công 

tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động. 

- Tổ chức giao ban định lỳ 02 lần/ năm với người làm công tác y tế tại 

Trạm Y tế và các cơ sở lao động trên địa bàn. 

- Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành 

kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao 

động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các 

cơ sở lao động nhằm hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 

2022. 

- Phối hợp các Trạm Y tế xã, phường thực hiện giám sát công tác an toàn 

vệ sinh lao động cho các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, các công ty trên địa bàn có 

nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có các yếu tố độc hại, nguy 

hiểm trong môi trường làm việc; đồng thời hướng dẫn các cơ sở về các biện 

pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19 tại nơi làm việc. 

- Phối hợp và chủ động liên hệ các cơ sở sản xuất trên địa bàn, thực hiện: 

+ Quan trắc môi trường lao động nhằm kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy 

cơ trong môi trường lao động: thực hiện 60 cơ sở. 
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+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người 

lao động. Chỉ tiêu thực hiện: 30 cơ sở. 

+ Giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động cho 40 cơ sở. 

+ Đôn đốc nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm túc việc báo cáo hoạt động 

y tế tại đơn vị theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 

- Cử viên chức khoa tham gia lớp nâng cao năng lực khám, chẩn đoán, 

giám định bệnh nghề nghiệp; và tập huấn về vệ sinh lao động, sức khỏe người 

lao động do tuyến trên tổ chức. 

2. Tai nạn thương tích: 

2.1. Mục tiêu chung: 

Nâng cao năng lực tổ chức, triển khai, giám sát các hoạt động phòng chống 

tai nạn thương tích (TNTT) tại cộng đồng, sơ cấp cứu và điều trị của ngành y tế, 

tập trung vào các loại hình thương tích gây tử vong cao để góp phần nâng cao 

sức khỏe và an toàn cho người dân: 

- Nâng cao năng lực của ngành y tế trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai, giám 

sát các hoạt động phòng chống TNTT tại cộng đồng;  

- Củng cố và nhân rộng các mô hình an toàn - phòng chống TNTT dựa vào 

cộng đồng; 

- Nâng cao năng lực sơ cấp cứu TNTT, chăm sóc chấn thương trước viện 

và phục hồi chức năng; 

- Nâng cao năng lực ghi nhận, giám sát và báo cáo dữ liệu TNTT, nghiên 

cứu và sử dụng dữ liệu TNTT 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, sự ủng hộ của chính quyền các cấp và 

các ban, ngành liên quan về tầm quan trọng, các biện pháp can thiệp hiệu quả 

trong phòng chống TNTT. 

- Thực hiện duy trì xã đạt chuẩn cộng đồng an toàn theo Quyết định số 

170/2006/QĐ-BYT.  

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

- 100% cán bộ y tế làm công tác phòng, chống tai nạn, thương tích tuyến cơ 

sở tham dự tập huấn đào tạo và đào tạo về các biện pháp phòng, chống, kỹ năng 

truyền thông về PCTNTT tại cộng đồng. 

- Tiếp tục thực hiện và giám sát các hoạt động phòng chống TNTT; duy trì 

xây dựng cộng đồng an toàn tại xã Tịnh Thới, Tân Thuận Tây và Mỹ Trà. 

- 100% cán bộ y tế tuyến xã, nhân viên y tế khóm ấp, người làm công tác y 

tế trường học, được tập huấn về sơ cấp cứu TNTT. 

- 80% Trạm Y tế tổ chức ghi nhận, giám sát và báo cáo số liệu mắc và tử 

vong do TNTT đầy đủ, chính xác và đúng hạn. 
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- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về các yếu tố 

nguy cơ TNTT cho người dân tại cộng đồng và trường học. 

2.3. Biện pháp thực hiện: 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống TNTT để cộng đồng 

tiếp cận nâng cao kiến thức về các nguy cơ có khả năng xảy ra do TNTT; hiểu 

và biết cách phòng chống cũng như xử trí sơ cấp cứu ban đầu trước khi đến cơ 

sở y tế. 

- Tổ chức tập huấn cho viên chức thực hiện hoạt động phòng chống tai nạn 

thương tích tại Trạm Y tế, viên chức trực tiếp thực hiện cập nhật thông tin, 

thống kê báo cáo tại Trung tâm; và kỹ năng truyền thông, kỹ năng sơ cấp cứu 

ban đầu về tai nạn thương tích. 

- Củng cố và hoàn thiện phần mềm xử lý số liệu thống kê, báo cáo TNTT, 

kết nối mạng phục vụ cho công tác giám sát, báo cáo từ xã, phường đến TTYT. 

- Xây dựng mạng lưới nồng cốt viên chức tham gia công tác phòng chống 

TNTT tại tuyến cơ sở. 

- Cập nhật số liệu thống kê các trường hợp ngộ độc hóa chất bảo vệ thực 

vật tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, báo cáo theo mẫu hàng tháng gửi về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (TT KSBT) đúng thời gian quy định. 

- Giám sát duy trì xây dựng cộng đồng an toàn tại xã Tịnh Thới, xã Tân 

Thuận Tây và xã Mỹ Trà là mục tiêu quan trọng trong chương trình phòng 

chống TNTT tại cộng đồng. Từ đó, nhân rộng mô hình cho các xã, phường còn 

lại nhằm làm giảm tỷ lệ mắc/ chết do TNTT.  

3. Vệ sinh môi trường: 

3.1. Mục tiêu chung: 

- Triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng nước cấp cho người dân: 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước các cơ sở cấp nước và Trạm Y tế. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt và 

nước ăn uống trên địa bàn. Đồng thời, triển khai các văn bản pháp luật có liên 

quan đến cấp nước an toàn đến các cơ sở cấp nước. 

- Nâng cao năng lực cán bộ chuyên trách vệ sinh môi trường về quản lý chất 

thải y tế trong tình hình có dịch bệnh và cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, quản lý chất 

lượng nước các cơ sở cấp nước, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. 

- Đảm bảo công tác quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế, ứng phó sự 

cố môi trường do biến đổi khí hậu ảnh hưởng lãnh vực y tế. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

- 100% Trạm Y tế được giám sát chất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt. 

- 100% viên chức quản lý chương trình vệ sinh môi trường tham dự đầy đủ 

các lớp tập huấn về đào tạo nâng cao năng lực do tuyến trên tổ chức. 
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- 03/03 Trạm cấp nước tập trung tư nhân (dưới 1.000 m3/ ngày, đêm) được 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước theo QCVN 01-1:2018/BYT; đồng thời các 

cơ sở cấp nước được kiểm tra, giám sát hồ sơ chất lượng nước của cơ sở theo 

Thông tư 41/2018/TT-BYT. 

- 100% Trạm Y tế được giám sát chất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt, 

công tác quản lý và xử lý chất thải y tế, và xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – 

đẹp định kỳ 01 lần/năm. 

- Tăng 0,2% số hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. 

- Trên 50% các cơ sở y tế được kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, chất 

thải y tế và môi trường Xanh – sạch – đẹp. 

- 100% Trạm Y tế hưởng ứng các ngày lễ lớn về bảo vệ môi trường: ngày 

Môi trường Thế giới, Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Làm 

cho Thế giới sạch hơn, rửa tay với xà phòng. 

- Trên 60% các trường có nước tiệt trùng được giám sát chất lượng nước 

tiệt trùng trong trường học. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao trách nhiệm của cơ sở cấp 

nước, cộng đồng về các quy định trong cung cấp nước sạch; và về sử dụng nước 

sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

3.3. Biện pháp thực hiện: 

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện giám sát hồ sơ quản lý và chất lượng 

nước các cơ sở cấp nước dùng cho mục đích sinh hoạt (có công suất trên 1000 

m3/ngày, đêm), nước sinh hoạt tại Trạm Y tế và nước tiệt trùng trong trường 

học. 

- Phối hợp với Trạm Y tế và các ban ngành có liên quan tiến hành kiểm tra 

đột xuất chất lượng nước các trạm cấp nước ít nhất 01 lần/ năm theo theo QCVN 

01-1:2018/BYT. 

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải y tế; kiểm 

tra việc thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại các Trạm Y tế xã, phường. 

Thực hiện giám sát vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, cơ sở y tế xanh – sạch 

– đẹp ít nhất 01 lần/năm. 

- Phối hợp viên chức tuyến xã, phường kiểm tra đột xuất tình trạng vệ sinh 

chung đối với các hình thức cấp nước và nhà tiêu hộ gia đình. 

- Phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo giám sát các điều kiện về cấp thoát 

nước và vệ sinh môi trường trong trường học. 

- Phối hợp Trạm Y tế xã, phường hướng dẫn các cơ sở y tế tư nhân trên địa 

bàn thành phố Cao Lãnh thực hiện công tác quản lý và xử lý chất thải y tế. 

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn các cơ sở cấp nước trên địa bàn theo phân 

cấp quản lý thực hiện các quy định về kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn 

uống, nước sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế và các văn bản liên quan. 



6 

 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao trách nhiệm của cơ sở cung 

cấp nước và cộng đồng về các quy định trong cung cấp nước sạch. 

- Tổ chức các hoạt động tại cộng đồng nhằm hưởng ứng các ngày lễ về môi 

trường trên địa bàn thành phố Cao Lãnh: 

+ Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới 20/03; Ngày Thị giác thế giới 13/10. 

+ Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường” từ 

ngày 29/4 đến ngày 06/5; 

+ Hưởng ứng ngày “Môi trường Thế giới” 05/6; 

+ Hưởng ứng ngày “Vệ sinh yêu nước” 02/7; 

+ Hưởng ứng ngày “Làm cho Thế giới sạch hơn” 19/9; 

+ Hưởng ứng ngày “Rửa tay toàn cầu” 15/10; 

+ Hưởng ứng ngày “Nhà vệ sinh Thế giới” 19/11. 

- Phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài chính viết bài tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân xử lý phân và rác thải tại hộ gia đình, hướng dẫn bảo quản và sử dụng 

nguồn nước sạch cho ăn uống và sinh hoạt. 

- Báo cáo kết quả giám sát vệ sinh nước sạch, nhà tiêu hộ gia đình, quản lý 

chất thải y tế và các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường gửi TT 

KSBT đầy đủ và đúng mẫu. 

4. Y tế trường học:  

4.1. Mục tiêu chung: 

- Quản lý, theo dõi sức khỏe định kỳ cho học sinh. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của học sinh về phòng chống bệnh tật trong 

trường học, góp phần từng bước giảm tỷ lệ mắc tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, 

bệnh răng miệng, giun sán và các yếu tố nguy cơ của sức khỏe trường học. 

- Sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của 

Bộ Y tế; chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết. 

- Kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học về các mặt: cấp thoát nước và 

vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng y tế và nhân viên y tế trường học, 

các yếu tố vệ sinh trong trường học, … 

- Triển khai hoạt động truyền thông cho học sinh và giáo viên, tiếp cận các 

hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe, thay đổi hành vi nguy cơ, phòng chống 

bệnh tật học đường, phòng chống dịch bệnh trong trường học.  

4.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Học sinh các trường học trên địa bàn được khám chuyên khoa và phân 

loại sức khỏe 01 lần/năm trong năm học. 



7 

 

- Trên 70% trường học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh được kiểm tra 

công tác y tế trường học, quan trắc các yếu tố vệ sinh trường học theo Thông tư 

liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. 

- 100% viên chức quản lý chương trình tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế tham 

dự đầy đủ các lớp tập huấn về công tác y tế trường học, nha học đường do tuyến 

trên tổ chức. 

4.3. Biện pháp thực hiện: 

- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành hoạt động y tế trường học 

năm 2022. 

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra sức khỏe theo các chuyên 

khoa cho học sinh trong năm học 2022-2023. 

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện giám sát ngậm Flo tại các trường 

tiểu học trên địa bàn. 

- Giám sát công tác kiểm tra sức khoẻ học sinh theo các chuyên khoa tại 15 

Trạm Y tế xã, phường (các trường mầm non, tiểu học). 

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế kiểm tra công tác y tế 

trường học về: các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm; phòng y tế, nhân viên y tế trường học; chăm sóc, quản lý sức khỏe 

học sinh và quan trắc các yếu tố vệ sinh trường học theo Thông tư liên tịch số 

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. 

- Phối hợp nhân viên y tế trường học tuyên truyền phổ biến các bài viết có 

chủ đề về bảo vệ chăm sóc sức khỏe học sinh và phòng chống dịch bệnh, phòng 

chống các bệnh, tật học đường. 

- Phối hợp cùng khoa Kiểm soát bệnh tật tiêm ngừa vaccin các loại và các 

hoạt động phòng chống dịch trong trường học. 

- Phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế 

trường học về chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện các quy định của Thông tư 

liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. 

- Khảo sát, thống kê danh sách các trường có hệ thống nước tiệt trùng trong 

trường học; số trường đạt chuẩn quốc gia, số trường có học sinh bán trú và trình 

độ chuyên môn của nhân viên y tế học đường tại các điểm trường trên địa bàn 

thành phố Cao Lãnh. 

- Tham gia đoàn khám nha lưu động để khám và điều trị các bệnh nha học 

đường (nếu có đoàn đến khám). 

- Tham gia các lớp tập huấn nha học đường do tuyến trên tổ chức. 

- Duy trì báo cáo hoạt động y tế trường học định kỳ hàng năm theo quy 

định. 
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- Báo cáo đầy đủ kết quả khám sức khỏe học sinh theo các chuyên khoa 

toàn cấp, kiểm tra y tế trường học và nha học đường về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật. 

5. Tâm thần: 

5.1. Mục tiêu chung: 

- Phát hiện sớm bệnh tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm đưa vào 

quản lý, điều trị và phục hồi chức năng theo chương trình; từ đó giảm tối đa số 

bệnh nhân bị sa sút tâm thần và sớm tạo điều kiện cho bệnh nhân tái hòa nhập 

cộng đồng. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong cộng đồng về bệnh 

tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm có thái độ đúng đắn đối với người bệnh. 

- Phát hiện lập hồ sơ bệnh án đưa vào quản lý, chăm sóc và điều trị bệnh 

nhân tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm. 

5.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Đảm bảo 80% bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm được 

quản lý. 

- Tăng số bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh được điều trị bằng 

thuốc. 

- Giảm và loại trừ dần các hình thức mê tín dị đoan, giam giữ người bệnh 

tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm. 

- Tăng số bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh được chữa khỏi, được 

phục hồi chức năng. 

- Giảm 70% số bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm tái 

bệnh phải nhập viện điều trị nội trú. 

- Đưa bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm trở về với cuộc 

sống bình thường. 

- 100% bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm được cấp 

thuốc miễn phí tại các Trạm Y tế. 

- 100% xã, phường triển khai thực hiện và duy trì các hoạt động của 

chương trình mục tiêu quốc gia bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng. 

5.3. Biện pháp thực hiện: 

- Củng cố, phân công viên chức phụ trách chương trình tâm thần tại Trung 

tâm Y tế và 15 Trạm Y tế xã, phường. 

- Quản lý, điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần phân liệt, 

động kinh và trầm cảm đã được phát hiện. 

- Phát hiện, lập hồ sơ điều trị, quản lý, phục hồi chức năng cho bệnh nhân 

tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm mới ngoài cộng đồng. Đồng thời 
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thông qua công tác khám chữa bệnh hàng ngày kịp thời phản hồi về Bệnh viện 

Tâm thần Đồng tháp để được khám và điều trị. 

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

tác tin bài về sức khoẻ tâm thần cộng đồng để người dân trên địa bàn hiểu. 

- Cộng tác viên hoặc y tế mỗi khóm, ấp hàng tháng đến nhà bệnh nhân thực 

hiện công tác theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn phục hồi chức năng cho người 

bệnh. Điều tra phát hiện đối tượng mắc bệnh tâm thần phân liệt, động kinh và 

trầm cảm mới để đưa vào quản lý. 

- Tổ chức vãng gia và giúp bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, 

tăng cường vãng gia giáo dục sức khỏe cho thân nhân và người bệnh, giám sát 

việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân. 

- Giám sát theo dõi quá trình điều trị của bệnh nhân mỗi quý/ lần. Kịp thời 

phát hiện những trường hợp tự ý ngưng không dùng thuốc để động viên nhắc 

nhở người bệnh tuân thủ điều trị theo phác đồ. 

- Định kỳ hàng quý, thực hiện giám sát các hoạt động chương trình bảo vệ 

sức khỏe tâm thần cộng đồng tại các Trạm Y tế về các nội dung: hồ sơ bệnh án, 

thuốc và quản lý bệnh nhân.  

- Cử viên chức quản lý chương trình tham gia đầy đủ các lớp tập huấn 

chuyên đề tâm thần do Bệnh viện Tâm thần nếu có thông báo chiêu sinh. 

6. Người cao tuổi: 

6.1. Mục tiêu chung: 

Người cao tuổi được quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu, được ưu tiên 

khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, được đảm bảo các chế độ chăm sóc sức khỏe 

theo quy định. 

6.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Có ít nhất 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 

lần/năm và lập hồ sơ quản lý sức khỏe. 

- 90% cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước tổ chức thực hiện khám chữa bệnh 

cho người cao tuổi theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. 

6.3. Biện pháp thực hiện: 

- Phối hợp Hội người cao tuổi Thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện khám sức khỏe định kỳ 01 năm/ lần cho người cao tuổi. Triển khai đến 

các Trạm Y tế xã, phường để chuẩn bị cho công tác khám sức khỏe tại địa 

phương. 

- Cung cấp sổ quản lý người cao tuổi để các Trạm Y tế lập sổ theo dõi, cập 

nhật tình trạng sức khỏe người cao tuổi để quản lý tại địa phương. 

- Tổng hợp báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi về Sở 

Y tế định kỳ 06 tháng và cả năm.  
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7. Người khuyết tật: 

7.1. Mục tiêu chung: 

- Củng cố, hoàn thiện mạng lưới phục hồi chức năng trong toàn thành phố. 

- Nâng cao năng lực quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức 

năng cho người khuyết tật. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai Chương trình chăm sóc phục hồi chức 

năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính 

sách, pháp luật đối với người khuyết tật. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức 

khác nhau. 

- 100% Trạm Y tế thực hiện cập nhật số liệu về người khuyết tật vào phần 

mềm quản lý người khuyết tật. 

- 100% người khuyết tật được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/ năm. 

- Giám sát, báo cáo mỗi 06 tháng/ lần. 

2. Biện pháp thực hiện: 

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch về người khuyết tật (theo 

hướng dẫn cấp trên). 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò và tầm quan 

trọng của phát hiện sớm, can thiệp sớm, sàng lọc khuyết tật trước sinh và phòng 

ngừa khuyết tật.  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người khuyết tật, gia đình và cộng 

đồng về khuyết tật: giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức 

khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật. 

- Cập nhật phần mềm Quản lý thông tin, phục hồi chức năng cho người 

khuyết tật tại địa phương tại địa chỉ website: nkt.qlbv.vn/nkt2/login.html. 

- Giám sát việc quản lý chương trình định kỳ hàng quý. 

- Định kỳ tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Y tế. 

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT: 

Giám sát hàng quý các chương trình: an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe 

người lao động; vệ sinh môi trường, y tế học đường, tâm thần, người cao tuổi, 

người khuyết tật và công tác khác theo phân công. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022. 
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IV. KINH PHÍ:   

1. Phần thu (ước tính): 213.944.000 đồng. 

- Kiểm tra sức khỏe học sinh (17 trường trung học phổ thông, trung học cơ 

sở): 150.000.000 đồng. 

- Quan trắc môi trường trường học: 56 trường x 249.000 đồng/trường = 

13.944.000 đồng. 

- Quan trắc môi trường lao động (cơ sở sản xuất): 50.000.000 đồng. 

2. Phần chi (ước tính): 60.700.000 đồng. 

2.1. Vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh 

nghề nghiệp: 19.050.000 đồng 

- Kinh phí quan trắc môi trường lao động tại Trung tâm Y tế: 7.000.000 

đồng; 

- Chi phí phục vụ công tác quan trắc môi trường lao động (bao gồm mua 

pin, bảo trì các thiết bị quan trắc và khoán công tác phí cho Đoàn quan trắc): 

10.000.000 đồng; 

- Tuyên truyền Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động: 250.000 đồng; 

- Giao ban với tuyến xã, phường và các cơ sở lao động trên địa bàn định kỳ 

06 tháng và năm: 1.800.000 đồng 

+ Hỗ trợ tiền nước uống: (15 + 25) người x 20.000 đồng/người = 800.000 

đồng; 

+ Hỗ trợ tài liệu tập huấn: (15 + 25) người x 15.000 đồng/người = 600.000 

đồng; 

+ Bồi dưỡng báo cáo viên: 02 người x 200.000 đồng/người = 400.000 

đồng. 

2.2. Vệ sinh môi trường: 4.375.000 đồng 

- Kiểm tra công tác quản lý và xử lý chất thải y tế 15 TYT: 375.000 đồng. 

- Chi phí phân tích mẫu nước thải từ hệ thống xử lý nước thải để thực hiện 

hồ sơ xả nước thải: 4.000.000 đồng. 

2.3. Vệ sinh y tế học đường: 35.775.000 đồng 

- Phục vụ công tác khám sức khỏe học sinh: 30.000.000 đồng. 

- Kiểm tra y tế trường học: 2.000.000 đồng. 

- Truyền thông y tế học đường: 750.000 đồng. 

- Tập huấn về công tác y tế trường học cho chuyên trách tuyến xã và nhân 

viên y tế trường học: 3.025.000 đồng 

+ Hỗ trợ tiền nước uống: 75 người x 20.000 đồng/người = 1.500.000 đồng 

+ Hỗ trợ tài liệu tập huấn: 75 người x 15.000 đồng/người = 1.125.000 đồng 
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+ Giảng viên: 02 người x 200.000 đồng/người = 400.000 đồng. 

2.4. Giám sát các chương trình khoa: 1.500.000 đồng 

- Giám sát định kỳ 01 lần/quý: 375.000 đồng/quý x 04 quý = 1.500.000 

đồng. 

B. HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THỰC PHẨM: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản lý an toàn thực 

phẩm (ATTP) của ngành Y tế Thành phố; triển khai các hoạt động giám sát, 

kiểm soát chất lượng thực phẩm theo phân cấp quản lý; tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; nâng cao ý thức, trách nhiệm 

của chủ cơ sở thực phẩm đối với sức khỏe của người tiêu dùng. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Hạn chế thấp nhất xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 người 

mắc/vụ; tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc được ghi nhận 

hàng năm dưới 5 người/100.000 dân; 

- 85% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng; 

người quản lý được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm; 

- 100% các Trạm Y tế được giám sát về công tác quản lý ATTP hàng quí. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

- Phối hợp các ngành có liên quan tuyên truyền về ATTP trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, tập trung trong các dịp cao điểm như: Tết Nguyên đán, 

Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, mùa Hè, mùa lũ,...; thường xuyên 

đưa tin về các hoạt động liên quan đến ATTP trên địa bàn Thành phố. 

- Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra, giám 

sát hoạt động công tác đảm bảo ATTP tại Trạm Y tế xã, phường; kịp thời tháo 

gỡ những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý ATTP. 

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thành phố Cao Lãnh tăng 

cường công tác kiểm tra, hậu kiểm tập trung vào các cơ sở sản xuất chế biến, 

kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao như: sản xuất nước đá, nước uống đóng 

chai, bếp ăn tập thể, căn tin trường học, dịch vụ ăn uống, khu lễ hội tập trung 

đông người, thức ăn đường phố,… 

- Công tác kiểm tra tập trung vào các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán, 

Tháng hành động vì ATTP, mùa Hè, kỳ thi THPT, Trung thu, mùa lũ,… 

- Tổ chức đoàn giám sát, lấy mẫu tại các cơ sở thực phẩm theo phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn đối với những sản phẩm thực 

phẩm như: rượu, thịt, cá, trứng, sữa, thực phẩm ăn ngay, thực phẩm bao gói sẵn, 

kịp thời phát hiện nguy cơ ô nhiễm, hướng dẫn cơ sở thực hiện đầy đủ các quy 

định về ATTP góp phần ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. 
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- Thành lập đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm; phối hợp với tuyến tỉnh 

và các ngành có liên quan xử trí đúng theo quy định khi có vụ ngộ độc thực 

phẩm xảy ra. 

- Phối hợp tuyến tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thực 

phẩm và phục vụ ATTP các sự kiện trên địa bàn. 

- Phối hợp với các thành viên Ban điều hành công tác đảm bảo ATTP 

Thành phố tham mưu với UBND nâng cao hiệu quả quản lý ATTP. 

III. KINH PHÍ: 

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương năm 2022 được Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Tháp phân bổ theo phân khai của Sở Y tế, kinh 

phí phê duyệt của UBND thành phố Cao Lãnh năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Y tế công cộng - An toàn thực phẩm năm 

2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. Kế hoạch này thay thế cho Kế 

hoạch số 38/KH-TTYT ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm Y tế thành 

phố Cao Lãnh về hoạt động Y tế công cộng – An toàn thực phẩm năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- 15 Trạm Y tế xã, phường; 

- Phòng KHTC; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, YTCC-ATTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 

 
 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-23T16:00:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trương Quốc Dũng<tqdung.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-05-24T08:38:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-05-24T08:38:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-05-24T08:38:19+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




