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A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022  

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Nguồn nhân lực 

1.1. Mạng lưới y tế Nhà nước 

- Phòng Y tế huyện: 05 CBCCVC (02 biên chế, 03 viên chức biệt phái) 

- Trung tâm Y tế huyện 212 CBVC (Bác sỹ: 45; Dược sỹ: 28; Điều dưỡng: 55; 

84 cán bộ ở các lĩnh vực khác).  

1.2. Mạng lưới y, dược tư nhân 

Tổng số 90 cơ sở đăng ký hoạt động, trong đó: 

- Hành nghề Y: 11 cơ sở (08 cơ sở đăng ký hành nghề ngoài giờ); 

- Hành nghề Đông Y, YHCT: 06 cơ sở (03 cơ sở đăng ký hành nghề ngoài 

giờ); 

- Nha khoa: 03 cơ sở; 

- Hành nghề Dược tư nhân: 70 cơ sở (Nhà thuốc/Quầy thuốc).      

2. Tình hình dịch bệnh 

Năm 2022 các tình hình một số loại dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện 

gia tăng về số ca mắc như Covid-19 (5.517 ca, tăng 4.438 ca so với năm 2021); Sốt 

xuất huyết (297 ca tăng 280 ca so với năm 2021), Tay chân miệng (28 ca tăng 16 ca 

so với 2021); Lao (41 ca tăng 20 ca so với năm 2021); Thủy đậu (11 ca giảm 44 ca 

so với năm 2021)… về cơ bản các ca bệnh, ổ dịch được khoanh vùng, xử lý kịp thời 

trong tầm kiểm soát của ngành Y tế. 

Trong năm trên địa bàn huyện đã ghi nhận 02 trường hợp trẻ sơ sinh mắc Uốn 

ván, trong đó 01 trường hợp tử vong, 01 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Vùng 

Tây Nguyên (Thôn Phú Thịnh - Đắk Nang); nguyên nhân do mẹ trong thời gian thai 

kỳ không tiêm vắc xin phòng uốn ván định kỳ theo quy định. 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Năm 2022 trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo công 

tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân UBND huyện, Ban chỉ đạo CSSKND, Ban 

chỉ đạo PCDB ở người huyện đã triển khai, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực 
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hiện quyết liệt các nhiệm vụ, công tác y tế trên địa bàn huyện nhằm khoanh vùng, 

kiểm soát, khống chế dịch bệnh ổn định tình hình kinh tế xã hội, đời sống nhân dân. 

+ Công tác phòng chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết 

liệt các biện pháp phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt phù hợp với từng 

cấp độ dịch tại địa phương; đến nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cơ 

bản đã được kiểm soát, số lượng ca mắc giảm mạnh. 

+ Tình hình dịch Sốt xuất huyết gia tăng về số ca mắc tuy nhiên các ca bệnh 

được thu dung điều trị kịp thời, các ổ dịch được khoanh vùng xử lý, đến thời điểm 

hiện tại chưa ghi nhận ca tử vong do Sốt xuất huyết. 

- Chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thành tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi cơ bản, mũi tăng cường 

cho tất cả các đối tượng từ 05 tuổi trở lên đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ theo tinh thần 

chỉ đạo của Chính phủ. Rà soát đối tượng trẻ em từ 06 tháng đến dưới 5 tuổi trên địa 

bàn, đề xuất số lượng vắc xin và chuẩn bị các điều kiện tổ chức tiêm khi có hướng 

dẫn của Bộ Y tế.  

- Chỉ đạo các UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia 

về y tế xã, gắn với xây dựng Chương trình Nông thôn mới; giao phòng Y tế phối 

hợp với Trung tâm Y tế tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn việc triển khai, thực 

hiện nhằm đạt chỉ tiêu năm 2022 đề ra. 

- Thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 

2023 và chỉ đạo tổ chức khám sức khỏe cho công dân đảm bảo theo đúng quy định, 

hoàn thành theo kế hoạch, đạt chỉ tiêu giao. 

- UBND huyện đã Quyết định Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về 

hành nghề y, dược, y dược học cổ truyền tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng và dịch vụ thẩm mỹ; Đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP; Công tác 

khám chữa bệnh BHYT; Kiểm tra xử lý rác thải y tế… chỉ đạo các đơn vị chủ trì tổ 

chức thực hiện đúng nội dung và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.  

- Chỉ đạo tổ chức truyền thông, tuyên truyền bằng các hình thức trực quan 

(không tổ chức Lễ phát động) nhân Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm năm 2022; Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; 

Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS, ngày Bảo hiểm Việt Nam… 

- Chỉ đạo ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các ban ngành, 

đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa thực 

hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

không để gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, 

hoàn thành tiến độ và không để dư vắc xin, vắc xin hết hạn phải hủy bỏ. 

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thực hiện kiểm soát công tác đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ y tế trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể 

thao và các sự kiện tổ chức trên địa bàn huyện năm 2022. 

2. Tổ chức và triển khai thực hiện 

2.1. Công tác kiểm tra, giám sát  



 

 

- Trong năm 2022 đã chỉ đạo, giao phòng Y tế đã chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành theo quyết định của UBND 

huyện và theo kế hoạch chuyên đề: 

+ Về vệ sinh an toàn thực phẩm 04 đợt, kết quả đã kiểm tra 137 cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, cơ sở tạp hóa; lập biên bản 

vi phạm hành chính 12 cơ sở, chuyển hồ sơ cho UBND xã ra quyết định xử phạt. 

+ Tổ chức giám sát 02 đợt với 51 cơ sở thuộc quản lý của ngành Y tế, hướng 

dẫn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục quy định về kinh doanh thực phẩm. Giám sát đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa tổ 

chức các hoạt động tại huyện.  

+ Về hành nghề y, dược, y dược học cổ truyền tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng và các cơ sở dịch vụ y tế 02 đợt, kết quả đã kiểm tra 45 cơ sở, 

lập biên bản vi phạm hành chính 04 cơ sở (chuyển hồ sơ cho UBND xã ra quyết định 

xử phạt do mức xử phạt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch xã). 

+ Giám sát thường xuyên việc thu hồi, xử lý đối với các loại thuốc kém chất 

lượng, thuốc không đạt tiêu chuẩn, thực phẩm chức năng bị thu hồi… theo thông 

báo của Sở Y tế. Kết quả giám sát chưa phát hiện có sản phẩm nào lưu hành, bán tại 

các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện quản lý. 

+ Kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT, công tác phát triển tỷ lệ bao phủ 

BHYT, BHXH tự nguyện; kiểm tra công tác quản lý đối tượng tiêm vắc xin phòng 

Covid-19; giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác tiêm vắc xin, 

công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết… 

2.2. Công tác khám chữa bệnh 

Năm 2022 ngành Y tế duy trì tổ chức thực hiện công tác khám và điều trị cho 

nhân dân, đạt kết quả: 

- Tổng số lượt khám, chữa bệnh: 85.844 lượt, đạt 63,5 % KH năm tăng 1.687 

lượt so với năm 2021 (tại huyện: 45.562 lượt, tại xã: 40.282 lượt).  

- Tổng số lượt điều trị nội trú: 5.576 lượt, đạt 68,8 % KH năm tăng 80 lượt so 

với năm 2021; công suất sử dụng giường bệnh đạt 59,3 %. 

- Tổng số bệnh nhân chuyển tuyến: 3.467 lượt. 

2.3. Công tác Y tế dự phòng 

- Trong năm ngành Y tế huyện đã bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế để 

triển khai thực hiện đảm bảo công tác điều tra, giám sát, khoanh vùng xử lý kịp thời 

các ổ dịch; khống chế, dập dịch không để lây lan rộng trong cộng đồng. Đẩy mạnh 

công tác tổ chức tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng định kỳ và tổ chức tiêm theo 

chiến dịch nhằm bao phủ tỷ lệ tiêm chủng, giúp hạn chế mắc bệnh truyền nhiễm và 

giảm tỷ lệ bệnh chuyển nặng nhờ tiêm vắc xin phòng bệnh. 

- Công tác tiêm chủng được duy trì, triển khai thực hiện tại 12/12 Trạm y tế, 

đạt kết quả: 

+ Tiêm chủng đầy đủ: 90,3 % đạt 98,1 % KH năm; giảm 1,07 % so với năm 

2021.  

+ Tỷ lệ PNCT tiêm UV2+: 85,2 % đạt 100 % KH năm;   



 

 

+ Sởi - rubella: 85,2 %; 

+ Trẻ được uống Vitamin A: 97,2 % đạt 100 % KH năm.   

+ Tiêm vắc xin phòng Covid-19: Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: Mũi 3 đạt 93,6 %; 

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1 đạt 97,1 %; mũi 2 đạt 90,5 %. 

* Chỉ tiêu về Dân số - KHHGĐ: Tổng số người mới sử dụng BPTT: 5.434 

đạt 100%; Đình sản: 13/12 ca đạt 100 % KH năm ; Dụng cụ tử cung: 800/800 ca đạt 

100 % KH năm; Thuốc uống tránh thai: 2.229/2200 ca đạt 101% KH năm; Thuốc 

tiêm tránh thai: 700/700 ca đạt 100 % KH năm; Bao cao su: 1.731/1600 ca đạt 108 

% KH năm; Thuốc cấy tránh thai: 2229 /2222 đạt 101 %. 

2.4. Công tác phát triển bảo hiểm y tế 

- Với sự chỉ đạo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện ban hành kịp thời 

các văn bản chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn huyện; tổ chức tốt 

công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; tuy nhiên do có sự thay 

đổi về dân số trung bình năm 2021 giao chỉ tiêu thực hiện năm 2022 tình hình dịch 

bệnh Covid-19 nên người dân có hộ khẩu tại huyện đi làm ăn xa trở về địa phương 

nhiều nên dân số có mặt tăng (hiện tại một số xã chưa cập nhật số liệu và thống kê 

chính xác số đối tượng này) và một số thay đổi về chính sách thôn/buôn khó khăn bị 

cắt giảm dẫn đến số người có thẻ BHYT bị giảm do đó tỷ lệ bao phủ BHYT tại thời 

điểm tổng hợp chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

- Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2022 toàn huyện đạt 90,8 % (74.751/82.296 

người, dân số theo Quyết định số 1032/QĐ-UBND).  

2.5. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an 

- Việc tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2023 

trên địa bàn huyện được thực hiện tương đối tốt, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

Hội đồng khám sức khoẻ đã có kế hoạch phân bổ thời gian khám theo lịch của từng 

địa bàn xã và bố trí địa điểm khám phù hợp, thuận lợi, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 nên công tác khám tuyển đảm bảo an toàn, hoàn thành 

chỉ tiêu kế hoạch. 

- Tổng số công dân đến khám 544 công dân từ ngày 09/11/2022 đến ngày 

17/11/2022 tại 02 địa điểm khám (Trạm Y tế xã Đắk Nang và Trung tâm Y tế huyện) 

đạt kết quả: Tổng số công dân đến khám 544/577, đạt 94,3 % so với số phát lệnh gọi 

khám. Phân loại sức khoẻ: Loại 1 có 06/544, chiếm tỷ lệ 1,1 %; sức khoẻ loại 2 có 

61/544, chiếm tỷ lệ 11,2 %; sức khoẻ loại 3 có 158/544, chiếm tỷ lệ 29,04%. 

2.6. Công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm 

Toàn huyện có 1.318 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và nông, 

lâm sản, thủy sản, trong đó: 

a. Số cơ sở SX chế biến thực phẩm 499 gồm:  

- Ngành Y tế: 09 (sản xuất nước đá dùng liền, nước uống đóng bình) 

- Ngành công thương: 66 (sản xuất rượu, bún, mì, bánh mì, bánh kem…) 

- Ngành nông nghiệp: 424  

b. Số cơ sở Kinh doanh thực phẩm: 441  gồm 



 

 

+ Ngành Y tế: 70 (thực phẩm chức năng) 

+ Ngành công thương: 294 (Tạp hóa, tạp phẩm) 

+ Ngành nông nghiệp: 77 

c. Số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 378 

+ Bếp ăn tập thể trường học: 15 

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 186 

+ Thức ăn đường phố: 177 

- Phần lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện 

có quy mô nhỏ lẻ, hoạt động không ổn định, theo thời vụ, năng suất thấp, công nghệ 

lạc hậu,… nên khó khăn trong việc quản lý, triển khai thực hiện áp dụng các quy 

định của pháp luật đảm bảo chất lượng ATTP.   

- Trong năm 2022 các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện đã thực hiện thẩm 

định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 58 Cơ sở (trong đó, Y tế 52; Nông nghiệp 

06). Phòng Y tế cũng đã tổ chức lấy mẫu test nhanh hàn the, foccmon đối với 36 

mẫu giò chả, bún, phở, hải sản… qua kết quả test tất cả các mẫu đều đạt yêu cầu. 

2.7. Hệ thống y tế tư nhân  

- Cùng với hệ thống y tế công lập, trên địa bàn huyện hiện có > 90 cơ sở hành 

nghề y tế tư nhân (12/12 xã, thị trấn có Quầy thuốc tây) góp phần quan trọng vào 

công tác bảo vệ, chăm sóc SKND, đáp ứng nhu cầu tiếp cận các loại dịch vụ y tế cơ 

bản của người dân; hoạt động đi vào nề nếp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, 

việc tổ chức khám, chữa bệnh và cung ứng thuốc, vật tư y tế đáp ứng yêu cầu của 

nhân dân, góp phần xã hội hóa lĩnh vực y tế.  

- Qua công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn định kỳ hàng năm của đoàn liên 

ngành và phòng Y tế nên ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động 

hành nghề tư nhân của các cơ sở trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến rõ rệt, 

hoạt động theo đúng phạm vi cho phép. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Thuận lợi 

- Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong những tháng 

đầu năm (tháng 01 đến tháng 04) có những diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc 

liên tục tăng cao, một số địa phương phải áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa 

để kiểm soát dịch; tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy, UBND 

huyện, Ban chỉ đạo PCDB huyện và bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên 

môn của Bộ Y tế, Sở Y tế và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, sự đồng tình, 

hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn huyện, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của ngành 

Y tế huyện đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc 

sức khỏe nhân dân, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao.  

- 12/12 xã, thị trấn tiếp tục thực hiện duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã và gắn với xây dựng Nông thôn mới. 

- Đội ngũ nhân lực từ huyện đến xã cơ bản đảm bảo về số lượng, trình độ 

chuyên môn theo quy định phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hiện 



 

 

nay 12/12 Trạm y tế đều có Bác sĩ làm việc, ổn định vị trí việc làm, đảm bảo được 

cơ cấu về nhân lực và phân công nhiệm vụ. 

- Công tác tiêm chủng định kỳ cho trẻ em trong diện tiêm chủng mở rộng được 

duy trì tại 12/12 Trạm y tế các xã, thị trấn và các điểm tiêm chủng ngoại trạm, kết 

hợp tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai; tổ chức 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả đối tượng từ 05 tuổi trở lên cơ bản đã đạt tỷ 

lệ bao phủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Việc tổ chức tiêm chủng triển khai đúng quy 

trình, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, không có tai biến xảy ra. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Về nhân lực: Hiện tại tất cả TYT các xã, thị trấn đã được bố trí Bác sỹ đáp 

ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại cơ sở, tuy nhiên nhiều Trạm y tế Bác sỹ là trưởng 

Trạm y tế thường phải xuyên tham gia các cuộc họp tại địa phương, tại Trung tâm 

Y tế nhưng một số Trạm y tế không có Y sỹ đa khoa để thay thế thực hiện việc khám 

kê đơn khi trưởng trạm đi vắng có nhiều khó khăn, hạn chế; sau dịch Covid-19 một 

số nhân viên y tế cơ sở nghỉ việc, chuyển công tác dẫn đến thiếu nhân lực tại Trạm; 

một số Trưởng Trạm y tế còn thụ động, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm tham 

mưu quản lý nhà nước về y tế tại địa phương dẫn đến một số nhiệm vụ, công tác y 

tế chậm tiến độ, không đạt chỉ tiêu giao, dịch bệnh kéo dài... 

- Về cơ sở vật chất: Hiện tại còn lại 06 Trạm y tế trên địa bàn chưa được đầu 

tư xây dựng theo mô hình chuẩn, cơ sở vật chất đã xuống cấp, số lượng phòng làm 

việc thiếu không đáp ứng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong 

đó có một số Trạm y tế đã xuống cấp nghiêm trọng.  

- Về công tác phòng, chống dịch: Bên cạnh kết quả đạt được thì một số địa 

phương chưa thật sự quyết liệt, chưa chỉ đạo sâu sát, thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến 

dịch bệnh kéo dài (Đắk Nang dịch sốt xuất huyết tăng cao, kéo dài); công tác vệ sinh 

môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy tại các ổ dịch chưa triển khai triệt để, không đảm 

bảo quy định dẫn đến việc Trung tâm Y tế phải hoãn phun hóa chất (TT Đắk Mâm, 

Nam Xuân).    

- Công tác phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT: Do ảnh hưởng chế độ chính sách 

nên một số đối tượng không còn được Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí mua 

thẻ dẫn đến tỷ lệ bao phủ giảm rất nhiều so với năm 2021; bên cạnh đó một số địa 

phương chưa quyết liệt chỉ đạo, việc tổ chức tuyên truyền vận động chưa phù hợp 

nên tỷ lên người dân tham gia BHYT chưa đạt theo chỉ tiêu giao; cũng như gắn với 

tiêu chí trong Chương trình Nông thôn mới như: Xã Nâm N’đir, Tân Thành, Nam 

Xuân, Đắk Drô, Đức Xuyên. 

Một số địa phương tỷ lệ bao phủ rất thấp: Nâm N’đir 79,3 %; Tân Thành 78,1 

%; Đắk Drô 85,9 %. 

- Về chất lượng sức khỏe công dân khám nghĩa vụ: Công tác chỉ đạo sơ tuyển 

tại địa phương thực hiện chưa tốt, lựa chọn công dân không đảm bảo sức khỏe khi 

đưa lên khám tuyển vì vậy chất lượng sức khỏe công dân khám nghĩa vụ đạt thấp, 

Chất lượng sức khỏe sau khám số thanh niên đạt tiêu chuẩn (loại 1, 2, 3) rất thấp, 

chỉ đạt 255/544, chiếm tỷ lệ 41,36 % (Loại 1 có 06/544, chiếm tỷ lệ 1,1 %; sức khoẻ 



 

 

loại 2 có 61/544, chiếm tỷ lệ 11,2 %; sức khoẻ loại 3 có 158/544, chiếm tỷ lệ 29,04 

%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác tham mưu và triển khai thực hiện 

* Giao phòng Y tế huyện là cơ quan thường trực, thực hiện nhiệm vụ tham 

mưu giúp UBND huyện, Ban chỉ đạo CSSKND huyện triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản 

chỉ đạo hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn 

huyện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn huyện; có kế hoạch, biện pháp phòng chống hiệu quả khi có 

dịch bệnh xảy ra không để lây lan ra cộng đồng. 

- Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế trên địa 

bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý được giao. 

- Xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 

kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thực phẩm 

trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán, Tết trung thu, trong dịp tháng hành 

động và hậu kiểm sau kiểm tra; giám sát VSATTP bếp ăn tập thể tại các trường 

học, kiểm tra dịch vụ đám tiệc, nấu ăn lưu động trên địa bàn huyện.  

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan BHXH huyện kiểm tra 

công tác khám chữa bệnh BHYT tại một số cơ sở. 

- Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và chủ trì xây dựng kế hoạch, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động về hành nghề y, dược, 

y dược học cổ truyền tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và cơ 

sở dịch vụ y tế định kỳ trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng phải 

thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP thuộc quản lý của ngành Y 

tế hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tiến hành thẩm định cấp giấy chứng nhận theo quy 

định. 

- Tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa 

vụ quân sự, NVCA và tham gia Hội đồng khám năm 2024.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe nhân dân thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiếu số và miền núi năm 2023; Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới. 

2. Công tác khám chữa bệnh, Y tế dự phòng 

* Giao Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện: 

- Nâng cao công tác khám chữa bệnh tại Trạm y tế, Trung tâm Y tế nhằm thu 

hút bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tại trạm. 



 

 

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, dụng cụ y tế cho công tác khám, 

điều trị bệnh nhân tại Trung tâm và các Trạm y tế xã (thuốc BHYT) đáp ứng nhu 

cầu khám và điều trị cho nhân dân trên địa bàn huyện; 

- Cải tiến khâu tiếp đón bệnh nhân, thực hiện các quy định về y đức, nâng 

cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Không gây phiền hà, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để bệnh nhân tin tưởng yên tâm khi đến khám bệnh và điều trị, tăng tỷ lệ 

hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ y tế tại huyện. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh đang lưu hành và các 

dịch bệnh mới nổi chủ động giám sát, xử lý theo quy định, hướng dẫn của Bô Y tế; 

đồng thời phối hợp với phòng Y tế để tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện 

chỉ đạo, triển khai kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.  

- Dự trù đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư chủ động phòng chống dịch khi xảy 

ra tại địa phương. 

- Nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên trong 

hoạt động công tác Dân số - KHHGĐ thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ; thường 

xuyên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chưa áp 

dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm y tế tham mưu thực hiện duy trì Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã; gắn với xây dựng Nông thôn mới theo các văn bản hướng dẫn của cấp 

trên. 

- Đề xuất, báo cáo Sở Y tế bổ sung đầy đủ nhân lực, trang thiết bị đảm bảo 

phục vụ công tác khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng tại tuyến y tế cơ sở.  

3. Công tác phát triển Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

* Giao cơ quan BHXH huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT sâu 

rộng đến tận thôn, buôn, bon; tập trung vận động đối tượng chưa tham gia, đối tượng 

bị gián đoạn thời gian liên tục (do nhà nước không còn hỗ trợ cấp thẻ miễn phí) 

nhằm tăng tỷ lệ tham gia tự nguyện. 

- Căn cứ chỉ tiêu giao năm 2023, chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm để đạt tỷ 

lệ bao phủ; gắn với thực hiện chỉ tiêu Nông thôn mới. 

 - Đảm bảo đầy đủ các nguồn kinh phí, chi trả đúng và kịp thời các chế độ cho 

viên chức người lao động thuộc cơ quan và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho 

đối tượng thụ hưởng. 

* Giao Phòng Y tế, Phòng LĐTB&XH, BHXH huyện 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện đảm bảo 

đạt tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT giao năm 2023. 

- Quản lý chặt chẽ chi phí KCB BHYT để đảm bảo an toàn quỹ, phòng chống 

việc lạm dụng Quỹ BHYT. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sử dụng 

quỹ BHYT theo đúng quy định.    

 - Tăng cường kiểm tra việc chấp hành thực hiện chế độ BHXH, BHYT của 

các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... đối với người lao động theo quy định 

pháp luật. 

5. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an 



 

 

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát nắm bắt đối tượng công dân trong độ 

tuổi nhập ngũ. Giao Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phải lựa chọn 

thanh niên khám tuyển sức khỏe chất lượng tốt, tỷ lệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn quy 

định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong thực hiện khám 

sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với UBND tỉnh 

- Có chính sách hỗ trợ để giữ chân đội ngũ Bác sỹ đang công tác tại tuyến 

huyện, tuyến cơ sở hạn chế tình trạng Bác sỹ nghỉ việc đi làm tại các cơ sở tư nhân; 

thu hút Bác sỹ có trình độ chuyên môn sâu, chuyên khoa về công tác tại tuyến huyện, 

tuyến xã để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.  

2. Đối với Sở Y tế 

- Sớm triển khai khởi công xây dựng các Trạm y tế: Buôn Choah, Nâm Nung, 

Đăk Sôr, Tân Thành, Quảng Phú, Nâm N’đir; để đảm bảo công tác khám chữa bệnh 

tại cơ sở. 

- Bổ sung đầy đủ trang thiết bị y tế cho các Trạm đảm bảo theo quy định; xây 

dựng kế hoạch lộ trình đào tạo chuyên môn nâng cao chất lượng đội ngũ y tế từ 

huyện đến xã để thu hút sự tham gia khám, chữa bệnh của người dân. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban chỉ đạo CSSKND huyện Krông Nô. 

   
Nơi nhận:                                                                             
- UBND tỉnh;  

 - Sở Y tế;                                                                                   
- TT. Huyện ủy; 

- BTG. Huyện ủy;                                                                            
- CT, các PCT. UBND huyện;       

- T/viên BCĐ CSSKND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn (t/hiện);                                                   

- Lưu: VT, CV.                                                                                                                                                             

TM. BAN CHỈ ĐẠO CSSKND HUYỆN  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Xuân Danh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ Y TẾ NĂM 2022 

 

CHỈ TIÊU ĐVT 

Kết quả năm 2022 
KH năm 

2023 KH năm 

2022 

TH năm 

2022 

So sánh kết 

quả/KH  

1.Cơ sở khám chữa bệnh        

Trung tâm Y tế Cơ sở 1 1  1 

Trạm y tế xã Cơ sở 12 12  12 

2.Số giường bệnh       

Trung tâm Y tế Giường 115 115  115 

Trạm y tế xã Giường 30 30  30 

3.Hoạt động khám chữa bệnh       

-Số lượt khám chữa bệnh Người 135.000 85.844 63,5 135.000 

+Tại huyện Người 75.000 45.562 60,7 75.000 

+Tại xã Người 60.000 40.282 67,1 60.000 

-Số bệnh nhân điều trị nội trú Người 8.100 5.576 68,8 8.100 

+Tại huyện Người 7.500 5.493 73,24 7.500 

+Tại xã Người 600 83 13,8 600 

-Số ngày điều trị nội trú Ngày 36.930 25.024 67,76 36.930 

+Tại huyện Ngày 36.000 24.900 69,1 36.000 

+Tại xã Ngày 930 124 13,3 930 

4.Vệ sinh phòng dịch       

Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm 

UV2+  
% > 85 85,2 Đạt > 85 

Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ % > 92 90,3 Chưa đạt > 92 

Tỷ lệ trẻ em được uống Vitamin A % > 95 97,2 Đạt > 95 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng 
% 17,5 17,3 Đạt 17,2 

Số giường bệnh/Vạn dân Giường 14,2 14,02 Chưa đạt 14,3 

Số Bác sỹ/Vạn dân Bác sỹ 6,2 6,3 Đạt 6,3 

Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ xã có Bác 

sỹ 
% 100 100 Đạt 100 

5.Trạm Y tế đạt tiêu chí quốc gia % 100 100 Đạt 100 

6.Tỷ lệ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế 
% 92 90,8 Chưa đạt 93,09 

Số trẻ em sinh trong năm Người 1.170 1.152 Đạt 1,150 

Tỷ suất sinh %o 14,0 13.8 Đạt 14 

Tỷ suất chết %o 3,1 3.1 Đạt 3,1 

Số người đến Người 708 708 Đạt 680 

Số người đi Người 455 455 Đạt 389 

Tỷ  lệ tăng cơ học % 0,3 0.3 Đạt 0,34 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,1 1.08 Đạt 1,04 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


