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UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

           Số:          /BC-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu,  ngày    tháng 03 năm 2018 

  

BÁO CÁO 
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hoạt 

động chuyên môn Đề án tỉnh, các chương trình chuyển thành nhiệm vụ 

thường xuyên và các chương trình khác của ngành y tế năm 2017. 

 

Thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài chính tại công văn số 40/STC-TCHCSN  

ngày 03/01/2018 về việc cung cấp hồ sơ liên quan đến kinh phí kế hoạch các chương 

trình Đề án của tỉnh, các chương trình chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên và các kế 

hoạch khác của Ngành Y tế năm 2018, đồng thời báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động chuyên môn Đề án tỉnh, các chương trình 

chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên và các chương trình khác của ngành y tế năm 

2017.  

A. Các chương trình chuyển sang nhiệm vụ thường xuyên và chương trình 

phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm như sau:  

I. Các văn bản pháp lý (TW, địa phương) liên quan làm căn cứ để triển khai 

thực hiện chương trìnhy tế chuyển sang nhiệm vụ thường xuyên (bao gồm cả các 

văn bản liên quan đến sử dụng kinh phí). 

-  Căn cứ Quyết định 645/QĐ.UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh 
Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. 

- Căn cứ Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về 

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

- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn quản lý Bệnh nghề nghiệp. 

- Căn cứ công văn số 1028/MT - SKCĐ ngày 10/10/2016 của Cục Quản lý Môi 

trường Y tế về xây dựng kế hoạch ODF. 

- Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm 

tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt. 

- Thông tư 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 về việc quy định giá tối đa dịch 

vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập . 

 - Công văn số 10296/UBND-Vp ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt  

  - Công văn số 321/SYT-NVY ngày 3/2/2016 của Sở Y tế về việc thực hiện quy 

định việc kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt. 
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- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ tài chính về Quy định 

chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. 

- Căn cứ công văn số 11038/BTC-HCSN ngày 18/8/2017về việc quản lý, sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017. 

- Căn cứ Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định 

việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính  Phủ về Luật thi đua, 

Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. 

II.  Các nội dung chuyên môn đã triển khai thực hiện trong năm 2017 

1 Vệ sinh lao động – BNN 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục và truyền thông nâng cao 

nhận thức về nguy cơ và các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp. 

-  Tập huấn công tác Vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở. 

-  Nâng cao năng lực quản lý, giám sát bệnh nghề nghiệp; giám sát môi trường 

lao động. 

-  Giám sát công tác vệ sinh lao động của tuyến huyện, thành phố. 

-  Tham gia thanh, kiểm tra các DN & cơ sở lao động tháng hành động lần thứ I 

về vệ sinh lao động cùng các ban ngành (Sở LĐTBXH, Ban Quản lý khu công 

nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh… ) 

-  Tổ chức giao ban với người làm công tác y tế của các cơ sở lao động. 

2 Vệ  sinh Môi trường  và giám sát chất lượng nguồn nước ăn, uống sinh 

hoạt 

-  Tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo, chuyên trách VSMT của UBND huyện, 

thành phố và xã phường thị trấn, TTYT huyện thành phố và trạm y tế xã phường thị 

trấn về thẩm định cộng đồng không phóng uế bừa bãi. Với tổng số lớp thực hiện: 04 

lớp với số lượng học viên 382 học viên. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho nhân viên phụ trách vận hành HTXLNT và  

chuyên trách vệ sinh môi trường của Trung tâm y tế các huyện, thành phố và tuyến xã 

phường thị trấn thông tư liên tịch 58 về quản lý chất thải y tế, số lượng học viên 98 

người 

- Cắt và treo banroll tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ nước sạch vệ sinh môi 

trường, ngày môi trường thế giới, ngày vệ sinh yêu nước, ngày làm cho thế giới sạch 

hơn, với tổng số băng rôn được cắt hưởng ứng các ngày là 45 cái trên toàn tỉnh. 

-  Tham gia cùng đoàn kiểm tra trong ngành y tế về ô nhiễm nguồn nước ở cống 

số 6 xã tân hải huyện tân thành ,  

- Thực hiện kiểm tra vệ sinh chung của cơ sở cung cấp nước bao gồm: Kiểm tra 

vệ sinh nơi khai thác nước nguyên liệu, vệ sinh ngoại cảnh và vệ sinh hệ thống sản 

xuất nước thực. Kiểm tra việc thực hiện chế độ nội kiểm: bao gồm kiểm tra hồ sơ theo 

dõi, quản lý vệ sinh, chất lượng nước; 
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- Tần suất thực hiện chế độ nội kiểm  Xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm 

14 cơ sở cấp nước đang hoạt động cung cấp nước cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh 
trừ huyện Côn đảo. 

3 PC các bệnh lây truyền qua đường tình dục ( STI) 

-  Tổ chức đào tạo bằng hình thức tập huấn ngắn ngày tại địa phương cho các cán 

bộ tuyến huyện, xã, phường 5 lớp. 

- Triển khai khám và điều trị STI cho tất cả các phòng khám da liễu và phòng 

khám phụ khoa trong toàn tỉnh, tuyến xã phường, nhà thuốc tư, phòng mạch tư điều trị 

theo hội chứng. các phòng khám trong cơ sở nhà nước từ tuyến huyện trở lên điều trị 

theo nguyên nhân.  

- Kiểm tra giám sát hàng quý để rút kinh nghiệm, kịp thời sửa chữa những sai 

sót, thúc đẩy chương trình hoạt động có hiệu quả. 

4 Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 

- Tập huấn 

- Giám sát và xử lý ổ dịch, chùm ca bệnh nhóm B; 

- Giám sát và xử lý ổ dịch SXH, Zika, VNNB; 

- Giám sát và xử lý ổ dịch TCM. 

- Mua hóa chất Cloramin B và Permethrine; 

- Mua vaccine Dại miễn phí; 

- Vận chuyển mẫu. 

III. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch trong năm  

2017: 

 

1 Vệ sinh lao động - BNN 

Mục tiêu 

/Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 

KH 2017 

Thực hiện 

2017 

Đạt % kế 

hoạch 

1. Quản lý cơ sở lao động Cơ sở 220 120 54,5 

2. Kiểm tra, giám sát tại các cơ 

sở lao động 
Cơ sở 25 42 105 

3. Huấn luyện ATVSLĐ, BNN, 

SCC 
Lớp 10 10 100 

 

2 Vệ sinh Môi trường  và giám sát chất lượng nguồn nước ăn, uống sinh hoạt 
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Mục tiêu 

/Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 

KH 2017 

Thực hiện 

2017 

Đạt % kế 

hoạch 

Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng 

nước sạch % 
90 

 

88,5 

 
97.3 

Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp 

vệ sinh % 
98 

 
98.8 Đạt 

Tỷ lệ  hộ gia đình sử dụng nhà 

tiêu hợp vệ sinh % 
98 

 
98.5 Đạt 

Tỷ lệ  hộ gia đình xử lý rác đúng 

quy định % 
94 

 
95.5 Đạt 

Tỷ lệ hộ gia đình xử lý phân gia 

súc HVS % 
84 

 
89.4 Đạt 

3 PC các bệnh lây truyền qua đường tình dục ( STI) 

4 Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 

 

Mục tiêu 

/Chỉ tiêu 

Đơn vị  

tính 
Chỉ  tiêu KH 2017 

Thực hiện 

2017 
Đạt % kế hoạch 

Cúm 

A(H5N1), 

cúm 

A(H7N9) 

 

Giám sát phát hiện 

sớm, xử lý kịp thời 

không để dịch bệnh 

bùng phát, lan rộng. 

Không ghi nhận 

trường hợp mắc. 

Đạt 

Bệnh Tay 

chân 

miệng  

- Số ca mắc: 1.770; 

- Số ca tử vong: 0; 

- Tỷ lệ ổ dịch được 

xử lý: 98% 

- Số mắc:2.946; 

- Số tử vong: 0; 

- Tỷ lệ ổ dịch được 

xử lý: 100% 

- Ca mắc: 

166,4%.  

- Ca tử vong: 0 

- Tỷ lệ xử lý ổ 

Mục tiêu/Chỉ  tiêu Đơn vị tính 
Chỉ tiêu 

KH 2017 

Thực hiện 

2017 

Đạt % kế 

hoạch 

Khám điều trị Người 3.000 23.511 Đạt 

XN dịch tiết Dịch tiết 1.500 12.438 Đạt 

XN VDRL Mẫu máu 1.500 3.417 Đạt 
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Mục tiêu 

/Chỉ tiêu 

Đơn vị  

tính 
Chỉ  tiêu KH 2017 

Thực hiện 

2017 
Đạt % kế hoạch 

dịch: 100% 

Bệnh 

MERS – 

CoV 
 

Giám sát phát hiện 

sớm, xử lý kịp thời 

không để dịch bệnh 

bùng phát, lan rộng. 

Không ghi nhận ca 

mắc 

Đạt 

 

Bệnh 

VMN do 

NMC 

 

Không ghi nhận ca 

mắc và tử vong 

Không ghi nhận ca 

mắc và TV 

Đạt 

Bệnh Thủy 

đậu  
- Số ca mắc: 836; 

- Số ca tử vong: 0; 

- Số ca mắc: 1.637 

- Số ca tử vong: 0; 

Ca mắc: 195,8%           

Ca tử vong: 0.  

Bệnh Quai 

bị  
- Số ca mắc: 725 

- Số ca tử vong: 0; 

- Số ca mắc: 805; 

- Số ca tử vong: 0; 

Ca mắc: 111%           

Ca tử vong: 0. 

Bệnh 

Ebola 
 

Giám sát phát hiện 

sớm, xử lý kịp thời 

không để dịch bệnh 
bùng phát, lan rộng. 

Không ghi nhận ca 

mắc. 

Đạt 

Bệnh Dại 

 

- Không ghi nhận 

trường hợp mắc. 

- Tiếp tục triển khai 

tiêm vaccine và 

HTKD miễn phí tại 

huyện Châu Đức và 

Xuyên Mộc. 

- Không ghi nhận 

trường hợp mắc. 

- Tiếp tục triển khai 

tiêm vaccine và 

HTKD miễn phí tại 

huyện Châu Đức 

và Xuyên Mộc. 

Đạt 

Bệnh Tả 
 

Không ghi nhận 

trường hợp mắc. 

Không ghi nhận 

trường hợp mắc. 

Đạt 

Bệnh lây 

truyền từ 

động  vật 

sang người 
 

Không ghi nhận 

trường hợp mắc. 

Ghi nhận 01 ca Liên 

cầu lợn tại huyện 

Long Điền T1.2017, 

01 ca xã Bầu Lâm, 
huyện Xuyên Mộc 

và tháng 8/2017: 01 

ca Tân Thành và 01 

ca TP Vũng Tàu. 

Tăng 04 ca so 

cùng kỳ 2016 

(năm 2016 không 

ghi nhận ca bệnh 
nào).  

Không đạt 
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IV. Đánh giá việc thực hiện kinh phí năm 2017 

1 Vệ sinh lao động - BNN 

 

Nội dung hoạt động 

TS kinh phí 

được cấp 

theo kế 

hoạch 2017 

TS kinh 

phí đã sử 

dụng 2017 

TS kinh phí 

còn lại 

không sử 

dụng 2017 

Ghi chú 

1. Tuyên truyền, giáo dục và truyền 

thông về VSLĐ và BNN 
12.900.000 7.400.000 5.500.000  

2. Tập huấn VSLĐ, BNN cho các 

cơ sở 
13.720.000 13.720.000 -  

3.Nâng coa năng lực quản lý, giám 

sát BNN, GS môi trường lao động 
20.000.000 20.000.000 -  

4. Giám sát công tác VSLĐ tuyến 

huyện, thành phố 
2.100.000 2.100.000 -  

5. Giám sát tuần lễ quốc gia về 

VSLĐ 
875.000 - 875.000  

6. Giao ban với người làm công tác 

y tế của các cơ sở lao động 
7.000.000 7.000.000 -  

 

2 Vệ sinh Môi trường và giám sát chất lượng nguồn nước ăn, uống sinh hoạt 

Nội dung hoạt động 

TS kinh 

phí được 

cấp theo 

kế hoạch 

2017 

TS kinh phí 

đã sử dụng 

2017 

TS kinh 

phí còn 

lại không 

sử dụng 

2017 

Ghi 

chú 

Tập huấn ODF + quản lý chất thải y tế 34.210.000 34.210.000 0  
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Cắt banroll tuyên truyền hưởng ứng các 

ngày về vệ sinh môi trường, ngày môi 
trường thế giới, tuần lễ biển hải đảo, tuần 

lễ nước sạch… 

22.500.000 22.500.000 0  

Xét nghiệm nước chỉ tiêu A tại các cơ sở 

cấp nước và trên mạng lưới phân phối 

của cơ sở cấp nước. 

64.592.000 64.592.000 0  

Xét nghiệm nước chỉ tiêu B tại các cơ sở 

cấp nước 
53.655.000 53.655.000 0  

 

3 PC các bệnh lây truyền qua đường tình dục ( STI) 

 

Nội dung hoạt động 

TS kinh phí 

được cấp theo 

kế hoạch 2017 

TS kinh phí đã 

sử dụng 2017 

TS kinh 

phí còn lại 

không sử 

dụng 2017 

Ghi chú 

Đào tạo tập huấn 18.900.000đ 18.900.000đ 0 đ  

 

4 Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 

 

Nội dung hoạt động 

TS kinh phí 

được cấp theo 

kế hoạch 2017 

TS kinh phí 

đã sử dụng 

2017 

TS kinh phí 

còn lại không 

sử dụng 2017 

Ghi 

chú 

Hội nghị tổng kết và hội 

nghị triển khai PCD 
4.920.000 0 4.920.000  

Tập huấn 49.950.000 45.950.000 4.000.000  

Giám sát và xử lý ổ dịch 1.997.260.000 1.689.712.000 333.547.500  

Thuốc và vật tư y tế 2.800.643.800 1.566.366.000 1.244277.800  

Nhiên liệu phục vụ 

chuyển mẫu 
44.100.000 44.100.000 0  

Tổng cộng 4.896.873.800 3.306.128.500 1.590.745.300  

 

V. Những nguyên nhân không sử dụng hết kinh phí năm 2017. 

- Không có bệnh truyền nhiễm nhóm A, số ổ dịch xử lý giảm; 
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-   Cung cấp vaccine theo kết quả thầu: hiện không có vaccine Dại, đến quí 

2/2018 mới có vaccine. 
 

VI. Phân tích sự cần thiết phải thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn 

trong năm 2018  

1. Vệ sinh lao động – BNN 

- Thực thi các văn bản pháp lý của Nhà nước đã được ban hành về vệ sinh lao 

động và Bệnh nghề nghiệp. 

- Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo 

đảm tính mạng cho người lao động, tài sản Nhà nước, tài sản doanh nghiệp, tổ chức 

góp phần vào sự bền vững Quốc gia. 

- Cải thiện điều kiện việc làm, giảm ô nhiễm, đảm bảo an toàn trong  môi trường 

lao động;  

- Chăm sóc sức khỏe, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; là cơ sở 

để người lao động được hưởng các quyền lợi, chế độ bảo hiểm. 

 

2. Vệ sinh Môi trường  và giám sát chất lượng nguồn nước ăn, uống sinh 

hoạt. 

- Theo quyết định số 1600/QĐ –TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn năm 2016-2020. Thì các tiêu chí về vệ sinh môi trường, về nhà tiêu, nguồn 

nước đảm bảo đặc biệt là nguồn nước sạch cần đảm bảo duy trì.Quan trọng nhất là 

truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, hạn chế làm ô 

nhiễm, tăng cường sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nguồn nước 

hợp vệ sinh đặc biệt là sử dụng nguồn nước sạch trong ăn uống; Thông tư số 

50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất 

lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt. 

-  Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-SYT ngày 30/11/2017 của Sở Y tế về Kế 

hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành Y tế đến năm 2020 và Quyết định 

2927/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban 

hành cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Trong đó kinh phí để thực hiện các hoạt động thuộc 

04 dự án ưu tiên của ngành y tế là Kinh phí lồng ghép với hoạt động của các Chương 

trình mục tiêu Y tế-Dân số và các Chương trình, đề án của tỉnh hàng năm. Trong đó 

có 02 dự án ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2017-2020 lồng ghép vào chương trình 

Vệ sinh môi trường, như sau: 

+ Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe người dân và nghiên cứu 

đề xuất các biện pháp ứng phó.  

+ Phòng ngừa thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh BR-VT. 

(Kết quả dự án yêu cầu: Soạn tài liệu về các kỹ thuật xử lý nước sạch, xử lý phân trong 

các tình huống khẩn cấp nhằm đối phó với nguy cơ lan truyền bệnh tật; Tổ chức các 

lớp tập huấn trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về giám sát, phát 

hiện, dự phòng và điều trị các bệnh tật do biến đổi khí hậu gây ra.) 

3. PC các bệnh lây truyền qua đường tình dục ( STI) 
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- Căn cứ vào quyết định số 4568/QĐ-byt về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục của bộ y tế ngày 14/11/2013. 
- Căn cứ vào quyết định 373/2016/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế. 

hoạch giám sát trọng điểm HIV, giám sát trọng điểm các nhiễm trùng lây truyền qua 

đường tình dục, giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi của các tỉnh, thành phố 

ngày 24/02/2017. 

- Căn cứ thông tư 09/2012/BYT-TT của Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát dịch tễ học 

HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ngày 

24/05/2012 . 

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của khoa da liễu do chủ tich UBND tỉnh giao 

cho khoa da liễu thuộc TTYTDP.  

- Căn cứ vào tình hình dịch tễ bệnh STI của tỉnh BRVT trong năm 2017 và các 

năm trước đó.  

- Mắc STI làm tăng nguy cơ nhiễm HIV/AIDS hơn,  khống chế STI tốt sẽ làm 

giảm nguy cơ mắc hiv/aids.  

- Mắc STI sẽ gây ra giang mai bẩm sinh. Mù mắt và các bệnh bẩm sinh khác 

không thể chữa khỏi làm ảnh huởng đến giống nòi. 

4. Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 

-  Tổ chức các lớp tập huấn ngoài cán bộ y tế cần tập huấn thêm cho các phòng 

khám tư nhân thực hiện TT54/2015/TT-BYT; 

- Theo thông tư 13/2013/TT-BYT trong đó có nguồn thông tin từ cộng đồng: tổ 

chức tập huấn cho NVYT thôn ấp để họ có kiến thức và phát hiện ca bệnh/ổ dịch tại 

cộng đồng cho ngành y tế. 

- Tiếp tục triển khai giám sát ca bệnh và xử lý ổ dịch.  

B. Đề án của tỉnh năm 2017: 

I . Đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2016 (Dự án tuyên truyền giáo dục và thay đổi hành vi phòng, chống 

HIV/AIDS): 

Hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông phòng chống HIV/AIDS được duy 

trì và tiếp tục triển khai toàn diện với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức 

chính trị xã hội, quần chúng nhân dân. Hoạt động truyền thông trực tiếp về thay đổi 

hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS được triển khai tới mọi đối tượng trên 100% xã, 

phường, thị trấn với hình thức và nội dung đa dạng, phong phú kết hợp giữa truyền 

thông trực tiếp và truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, 

truyền thông tiếp cận nhiều nhất là nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các nhóm đối 

tượng nguy cơ cao. Ngoài việc tuyên truyền, hoạt động truyền thông còn giới thiệu các 

dịch vụ dự phòng, chăm sóc hỗ trợ, điều trị cho người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS 

nhằm tạo điều kiện cho người bệnh, người có hành vi nguy cơ được tiếp cận với các 

dịch vụ y tế một cách thuận lợi nhất. 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên 

loa đài  về công tác phòng, chống HIV/AIDS và Hưởng ứng tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS. 

Kinh phí 

- Kinh phí cấp cho dự án năm 2016: 1.515.162.000 đồng. 

- Kinh phí cấp cho dự án năm 2017: 1.623.876.000 đồng. 

Đề nghị tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 

29/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án “ Bảo đảm tài 

chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 

2016-2020.  

Dự thảo kế hoạch năm 2018:  

Mục tiêu, nhiệm vụ: 80% cán bộ làm công tác phòng chống HIV/AIDS được 

đào tạo về truyền thông phòng chống HIV/AIDS. 90% cơ quan thông tin đại chúng ở 

địa phương tổ chức truyền thông phòng chống HIV/AIDS hàng tháng. 100% xã, 

phường tổ chức hoạt động truyền thông. 30% doanh nghiệp tổ chức hoạt động truyền 

thông phòn chống HIV/AIDS. 

Kinh phí: 1.723.000.000 đồng. 

 II. Đề án triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện bằng thuốc 

Methadone tại TTPC HIV/AIDS. Kinh phí đề án phê duyệt năm 2017: 

Năm Kinh phí theo đề án (đồng) Kinh phí được cấp (đồng) 

2017 4.216.000.000 2.200.772.000 

Tổng cộng 4.216.000.000 2.200.772.000 

  1. Đánh giá hoạt động: 

 Đề án triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS: Đề án triển khai 

chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 

tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đang được triển khai tại đơn vị với các nội 

dung như: mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vất chất, tập huấn nhân sự … (dự 

kiến trong quý I năm 2018) sẽ đi vào hoạt động chính thức. Đây là chương trình được 

triển khai theo các quyết định, kế hoạch từ Trung ương và đề án đã được tỉnh phê 

duyệt sẽ phải duy trì trong thời gian tới nên cần được bố trí kinh phí theo đề án đã 
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được phê duyệt. Từ năm 2018 kinh phí thực hiện đề án được trích từ “Đề án bảo đảm 

tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020”. 

 Dự thảo kế hoạch năm 2018: 

 Mục tiêu, nhiệm vụ:  

 Phục vụ cho công tác triển khai khám và điều trị thay thế nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc Methadone từ 200-400 người. 

 Kinh phí: 565.000.000 đồng./. 

2. Nhận xét, đánh giá: 

  1. Thuận lợi: Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành 

có liên quan và sự chỉ đạo sâu sắc của Sở Y tế trong việc duyệt kế hoạch cũng như cấp 

kinh phí hoạt động để trung tâm thực hiện kế hoạch đúng thời gian quy định. 

  2. Khó khăn: Trong thời gian tới các dự án quốc tế ngưng hỗ trợ và nguồn kinh 

phí Trung ương cắt giảm nên ảnh hưởng đến các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

trên địa bàn tỉnh. 

  3. Kiến nghị: Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hằng năm 

theo các đề án đã được phê duyệt để đảm bảo duy trì các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh đang 

được thực hiện tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS. 

III. Kế hoạch hoạt động y tế biển đảo: 

1. Công tác tổ chức thực hiện và nâng cao nhận thức của các cấp về y tế 

biển đảo. 

 - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/5/2015 Triển khai 

đề án “Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020” với mục tiêu 

chung là “Bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, đảo được tiếp 

cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng 

cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt 

Nam đến năm 2020”. Kế hoạch có 5 mục tiêu cụ thể, 7 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 

đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương thực hiện. 

 - Sở Y tế ban hành kế hoạch số 74/KH-SYT ngày 21/7/2015 thực hiện đề án 

phát triển y tế biển đảo tại huyện Côn Đảo đến năm 2020 với mục tiêu chung “Xây 

dựng ngành y tế Côn Đảo từng bước hiện đại, hướng tới công bằng, hiệu quả và phát 

triển; từng bước nâng cao công tác khám và điều trị cho nhân dân, đảm bảo phục vụ 
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tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng 

hoạt động của y tế dự phòng trên cơ sở phòng bệnh là chính; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật 

và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống”. 

 - Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên đưa nội 

dung phát triển y tế biển đảo vào Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ. Đặc biệt, năm 

2012, Huyện ủy Côn Đảo đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-HU ngày 26/11/2012 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, khóa VIII về “Lãnh đạo phát triển y tế huyện Côn 

Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020”. 

- Đề án bắt đầu được triển khai tại tỉnh từ năm 2016 theo Kế hoạch số 60/KH-

SYT ngày 02/6/2016 Kế hoạch hoạt động y tế biển đảo tỉnh năm 2016 và Kế hoạch số 

89/KH-SYT ngày 12/7/2017 Kế hoạch hoạt động y tế biển đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

năm 2017. 

- Tham gia diễn tập xử lý thông tin cứu nạn trên biển tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

tháng 11/2017 với các đơn vị chuyên trách cứu nạn, cứu hộ trên biển. 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: 

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2016: 

Stt Nội dung ĐVT 
Kế hoạch 

2016 

Thực 

hiện 2016 

Đạt % 

Kế 

hoạch 

1 

Phối hợp các đơn vị chuyên trách tìm 

kiếm cứu nạn trên biển, TTYT 

Vietsovpetro trong cấp cứu, vận 

chuyển trên biển và trên đất liền 

Đợt 
theo tình 

huống 

Cấp cứu 

02 vụ  

Đạt 

100% 

2 

Hoàn thiện mạng lưới, huấn luyện 

các đội cấp cứu cơ động trong phối 

hợp các lực lượng cấp cứu trên biển 

và trên đất liền 

Đội 

10 Tổ cấp 

cứu/ 

Tập huấn 

02 

lớp/120 

người 

10 Tổ 

cấp cứu/ 

Tập 

huấn 02 

lớp/120 

người 

Đạt 

100% 

3 

Huấn luyện Đội cấp cứu cơ động 

cùng các lực lượng vũ trang huyện 

Côn Đảo 

Lớp 
01 lớp/ 

30 người 

01 lớp/ 

30 

người 

Đạt 

100% 

4 Tổ chức tập huấn kiến thức phòng Lớp 12 lớp/ 12 lớp/ Đạt 
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b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2017: 

bệnh, sơ cấp cứu cho người đánh bắt 

xa bờ thuộc 06 huyện, thành phố ven 

biển 

1.200 

lượt 

người  

1.200 

lượt 

người 

100% 

5 

Tuyên truyền cho người dân vùng 

biển đảo để tự trang bị tủ thuốc và 

trang thiết bị y tế cho tàu biển theo 

các quy định và có kiến thức tự bảo 

vệ sức khỏe, biết kêu gọi sự trợ giúp 

khi có tình huống khẩn cấp 

Lượt 

1.200 

lượt 

người dân 

vùng biển 

đảo 

1.200 

lượt 

người  

Đạt 

100% 

6 
Hợp đồng truyền thông trên Báo BR-

VT 
Bài 02 02 

Đạt 

100% 

7 Sản xuất tờ rơi:02 chủ đề  Tờ 60.000 60.000 
Đạt 

100% 

8 Mua loa cầm tay Cái 63 63 
Đạt 

100% 

Stt Nội dung ĐVT 
Kế hoạch 

2016 

Thực 

hiện 2016 

Đạt % 

Kế 

hoạch 

1 

Phối hợp các đơn vị chuyên trách 

tìm kiếm cứu nạn trên biển, TTYT 

Vietsovpetro trong cấp cứu, vận 

chuyển trên biển và trên đất liền 

Đợt 
theo tình 

huống 

Cấp cứu 

03 vụ  

Đạt 

100% 

2 

Hoàn thiện mạng lưới, huấn luyện 

các đội cấp cứu cơ động trong phối 

hợp các lực lượng cấp cứu trên biển 

và trên đất liền 

Đội 

10 Tổ cấp 

cứu cơ 

động 

Tập huấn 

02 

lớp/120 

người 

10 Tổ 

cấp cứu  

Tập 

huấn 02 

lớp/120 

người 

Đạt 

100% 
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3. Củng cố và phát triển cơ sở y tế dự phòng: 

 - Trung tâm y tế dự phòng tổ chức các đội cơ động, hàng năm ra huyện Côn 

Đảo để triển khai phòng chống dịch bệnh kịp thời như: Chương trình tiêm chủng mở 

rộng, phòng chống sốt rét, phòng chống sốt xuất huyết, vệ sinh lao động, vệ sinh môi 

trường, y tế học đường, phòng chống lao. 

3 

Huấn luyện Đội cấp cứu cơ động 

cùng các lực lượng vũ trang huyện 

Côn Đảo 

Lớp 
01 lớp/ 

30 người 

01 lớp/ 

30 

người 

Đạt 

100% 

4 

Tổ chức tập huấn kiến thức phòng 

bệnh, sơ cấp cứu cho người đánh 

bắt xa bờ thuộc 06 huyện, thành 

phố ven biển 

Lớp 

12 lớp/ 

1.200 

lượt 

người  

Thực 

hiện 

Tháng 

11,12/20

17 

00% 

5 

Tuyên truyền cho người dân vùng 

biển đảo để tự trang bị tủ thuốc và 

trang thiết bị y tế cho tàu biển theo 

các quy định và có kiến thức tự bảo 

vệ sức khỏe, biết kêu gọi sự trợ 

giúp khi có tình huống khẩn cấp 

Lượt 

1.200 

lượt 

người dân 

vùng biển 

đảo 

Thực 

hiện 

Tháng 

11,12/20

17 

00% 

6 Viết bài đăng Báo BR-VT Bài 02 02 100% 

7 
Tọa đàm gián tiếp trên Đài PTTH 

tỉnh 
Lần 01 00 00% 

8 
Phát thanh xã/phường các xã ven 

biển 
Lần 1.100 1.100 100% 

9 Nói chuyện sức khỏe cộng đồng Buổi 110 110 100% 

10 Tập huấn Kỹ năng truyền thông Lớp 07 01 14% 

11 Sản xuất đ a CD Cái 200 200 100% 

12 Sản xuất đ a VCD Cái 170 170 100% 

13 Sản xuất áp phích Tờ 1.000 1000 100% 

14 Sản xuất tờ rơi Tờ 20.000 20.000 100% 
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- Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình y tế 

quốc gia và địa phương tại huyện Côn Đảo và các khu vực ven biển. Tiếp tục bảo vệ 

các thành quả: Loại trừ bệnh phong, loại trừ uốn ván sơ sinh, duy trì tỷ lệ tiêm chủng 

trẻ em đạt 98%, triển khai phòng chống các bệnh không lây như tăng huyết áp, đái 

tháo đường. 

- Mạng lưới truyền thông được kiện toàn đến tận các trạm y tế ven biển và 

huyện Côn Đảo, 100% các đơn vị từ tỉnh đến xã đều có phòng truyền thông, tư vấn sức 

khỏe. Tỷ lệ người dân có kiến thức đúng về chăm sóc sức khỏe thiết yếu tại gia đình 

và cộng đồng là 70%. 

 4. Phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh:  

a) Mạng lưới khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh: 

- Thành lập, đưa vào sử dụng các bệnh viện Trung tâm Y tế để phục vụ nhu cầu 

khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh nói chung và vùng biển đảo nói riêng như: 

Bệnh viện Phối Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Y học cổ truyền. 

- Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng cao về số lượng 

và các dịch vụ y tế. Hàng năm khám và điều trị khoảng 2 triệu lượt người. Các TTYT 

tuyến huyện đã khám và điều trị được các bệnh lý cơ bản về nội, ngoại, sản, nhi. 

Tuyến tỉnh đã đưa vào sử dụng các kỹ thuật cao giải quyết các bệnh lý chuyên sâu 

như: Mổ chấn thương sọ não, nối đứt lìa chi, vết thương thấu tim, mổ nội soi các bệnh 

ngoại tổng quát, ngoại niệu và tai mũi họng. Về nội khoa xử lý được các bệnh về tim 

mạch, chạy thận nhân tạo, điều trị rắn cắn bằng huyết thanh, về nhi khoa điều trị trẻ đẻ 

non cân nặng khoảng 1.000 gram. 

b) Đầu tư năng lực cho TTYT Quân dân y huyện Côn Đảo: 

- Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo là đơn vị hợp nhất giữa Dân y và Quân y 

với quy mô giường bệnh là 30 giường, tổng số cán bộ viên  chức là 67, trong đó Dân y 

là 58, Quân Y 09, tổng số bác s  là 12. Trung tâm quản lý 02 trạm: Trạm y tế Bến Đầm 

tại  khu dân cư số 10 cách trung tâm thị trấn Côn Đảo 12 Km và Trạm y tế Cỏ ống tại 

khu dân cư số 01. Tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo được cấp bảo hiểm y tế 

đạt 100%. 

- Ngày 17/01/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết 

định  số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, 

mở rộng Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, 

quy mô 30 giường bệnh. Hiện nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.  

- Về trang thiết bị: Đã được đầu tư máy chụp cắt lớp điện toán (CT Scanner), 

Nội soi, Siêu âm 3D, máy chụp X-quang kỹ thuật số, các máy phục vụ chương trình vệ 

sinh lao động (máy đo vi khí hậu, máy đo ánh sáng, đo bụi và đo tiếng ồn) đủ để phục 

vụ cho công tác chuyên môn tại Trung tâm. 
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- Phương tiện vận chuyển cấp cứu bệnh nhân: Trung tâm đã được trang bị 01 xe 

cứu thương mới. Ký hợp đồng trách nhiệm giữa 3 bên: Công ty dịch vụ bay Vasco, 

Cảng hàng không Côn Sơn và UBND huyện, xây dựng phương án chuyển viện 

bằng đường hàng không để  đảm bảo trong công tác chuyển viện cấp cứu. 

- Về công tác đào tạo: Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, hàng năm. Đồng thời 

cử cán bộ, viên chức y tế đi học khi có chiêu sinh, thực hiện tốt việc phụ cấp đào tạo 

theo quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu nhằm khuyến khích, động viên 

người đi học để sau khi học xong về sẽ làm việc lâu dài tại địa phương. Luân phiên cử 

cán bộ tập huấn tại bệnh viện tỉnh. Trong các năm qua đã tiếp nhận chuyển giao kỹ 

thuật chuyên môn theo đề án 1816 từ các bệnh viện tuyến trung ương như nhận chuyển 

giao từ Bệnh viện Nhi đồng 2 các kỹ thuật: xử trí lồng ghép các bệnh trẻ em từ 0-5 

tuổi, khám tầm soát dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, cách thông khí với bóng và mặt nạ 

trên trẻ sơ sinh. Hiện tại TTYT đã hoàn thành đào tạo 02 bác sỹ chuyên khoa cấp 1 

ngoại tổng quát, 01 Bác sỹ định hướng gây mê hồi sức và 01 Bác sỹ định hướng y học 

biển. 

- Hoạt động khám chữa bệnh: Trình độ chuyên môn, kỹ thuật được nâng lên rõ 

rệt, khả năng cứu chữa tại chỗ được mở rộng, nhiều trường hợp cấp cứu, điều trị vượt 

khả năng quy định của tuyến, trước đây phải chuyển vào đất liền, nay được xử trí tại 

chỗ như: Các vết thương bụng, chấn thương bụng có vỡ tạng, các vết thương ngực.v.v. 

Triển khai mới được các chuyên khoa: Mắt, Răng Hàm mặt, kết hợp Đông Tây y trong 

vấn đề điều trị, triển khai một số kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến như: Kỹ thuật lấy 

máu gót chân, sốc điện, các kỹ thuật cận lâm sàng ngoài các kỹ thuật cơ bản như huyết 

học, sinh hóa, siêu âm, X quang, điện tim… nay đã triển khai kỹ thuật chụp cắt lớp 

điện toán .Tổng số lượt khám bệnh và điều trị hàng năm đều tăng hơn so năm trước.  

- Hoạt động các chương trình y tế: Triển khai đầy đủ các chương trình mục tiêu 

y tế - dân số và chương trình, đề án của tỉnh. Tổ chức tốt công tác giám sát, điều tra 

dịch tễ, chủ động kiểm tra, kiểm soát các nguy cơ gây dịch và phòng chống có hiệu 

quả. Trong các năm qua, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn huyện. Dịch sốt 

rét và sốt xuất huyết được khống chế, không có tử vong do dịch bệnh. 

c) Kết quả hoạt động tại TTYT Dầu khí Vietsovpetro: 

- Là đơn vị trực thuộc Liên doanh Vietsovpetro, là đơn vị y tế đặc thù dầu khí 

biển, được thành lập năm 1982 với nhiệm vụ phục vụ CBCNV Liên doanh Việt – Nga 

Vietsovpetro thực hiện công tác thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí trên các công 

trình bờ cũng như biển. Đến nay với đội ngũ hơn 200 CBCNV trong đó có 97 bác s  

(có 45 bác s  chuyên ngành HSCC trên các công trình biển, 09 bác s  người Nga), 

ngoài ra Giám đốc TTYT còn là Chủ tịch Hội đồng giám định sức khỏe thợ lặn Liên 

doanh Vietsovpetro cùng 06 bác s  chuyên ngành sinh lý lặn được đào tạo tại Vương 

quốc Anh, Liên bang Nga và một số nước khác, 01 bác s  tại Viện Y học biển. Ngoài 
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ra còn có khoa Y tế biển, Y tế dự phòng thực hiện các công tác cấp cứu,  thường trực 

cấp cứu và an toàn vệ sinh lao động, thực phẩm trên 23 công trình biển.  

- Với kinh nghiệm hơn 30 năm phục vụ y tế biển, khi thực hiện đề án 317 của 

Thủ tướng Chính phủ, TTYT đã xây dựng các kế hoạch, tăng cường đào tạo nhân lực, 

đầu tư trang thiết bị, đặc biệt đã trang bị 02 tàu lặn Long Hải phục vụ cho công tác lặn 

và cứu hộ với độ sâu 90m – 100m nước, tàu Hải Sơn đến 60m nước, có hệ thống định 

vị DP2 (dynamic positioning) và hệ thống lặn chuông ướt cùng với 06 bác s , 43 thợ 

lặn Việt Nam và 17 thợ lặn Nga có thể hoạt động trong thời tiết sóng biển cao đến 5m 

và lặn trong điều kiện sóng biển 2m. 

- Về công tác cấp cứu trên biển cho CBCNV và ngư dân: trong các năm qua 

TTYT đã thực hiện 21 chuyến bay cấp cứu cho các ngư dân, CBCNV Vietsovpetro và 

ngành dầu khí. 

5. Nhân lực y tế: Phát triển đội ngũ Y, Bác sỹ ra công tác tại huyện Côn 

Đảo: 

a) Tì nh hì nh nguồn nhân l ực tại  chỗ: 

- Dân Y: 

+ Tổng biên chế được giao đến tháng 10/ 2017: 79 (công chức, viên chức: 68, 

người làm việc hợp đồng theo Nghị định 68: 11). 

+ Hiện có: 56 (công chức, viên chức: 50, người làm việc hợp đồng theo Nghị 

định 68: 06). 

- Quân Y: 06 (03 bác sỹ, 03 y sỹ ). Trình độ  chuyên môn: Chuyên khoa I:

  04, Đại học: 11, Trung cấp: 30. 

b) Công tác phát tri ển đội  ngũ y, bác sỹ tại  huyện Côn Đảo: 

- Công tác phát triển đội ngũ y, bác sỹ tại Côn Đảo luôn được quan tâm, chú 

trọng của đơn vị, cũng như được sự quan tâm của Sở Y tế và chính quyền địa phương. 

- Trong thời gian qua việc kế t hợp hoạt động giữa các y, bác sỹ ra công 

tác tại đảo được thực hiện khá tố t, nhất là ra phố i hợp công tác theo đề  án 1816 

của các bệnh viện tuyến tỉnh như bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện Lê Lợi, bệnh 

viện Mắt, bệnh viện Lao Phạm Hữu Chí... Trong đó, TTYT Quân Dân Y Côn Đảo 

đã tiếp nhận sự hỗ trợ theo đề án 1816 các kỹ thuật được chuyển giao như: Hỗ trợ 

phương pháp gây tê tủy sống trong phẫu thuật ngoại khoa, công tác hồi sức tích cực và 

cấp cứu ngoại khoa cho các bác sỹ, tập huấn công tác điều dưỡng cho NHS, Điều 

dưỡng toàn bệnh viện, công tác phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Đơn vị đã 

tiếp nhận và đưa vào hoạt động có hiệu quả 1 phòng mắt, 1 phòng răng hàm mặt. 

- Ngoài ra TTYT Quân Dân Y còn phố i kế t hợp chặt chẽ  với các bệnh 

viện tuyến trung ương ở thành phố  Hồ  Chí Minh như: bệnh viện 115, bệnh viện 
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Răng Hàm Mặt, bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Chợ Rẫy … trong công tác 

chuyển viện cấp cứu bệnh nhân, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, công 

tác khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân đ ịa phương. Phố i hợp với Trung 

tâm chẩn đoán y khoa MEDIC, bệnh viện Đại học Y dược trong công tác khám 

sức khỏe thuộc chương trình bảo vệ  sức khỏe cán bộ  do Huyện ủy quản lý. 

6. Đào tạo, tập huấn, huấn luyện đội ngũ y tế phục vụ y tế biển đảo: 

- Trong năm 2016 tỉnh đã hoàn thành đào tạo định hướng 07 Bác sỹ Y học biển 

tại các bệnh viện và Trung tâm Y tế thuộc các huyện. 

- Trong năm 2017 Sở Y tế đã phối hợp với Viện Y học biển tổ chức đào tạo tập 

huấn cho 62 cán bộ y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các đơn vị y tế ngành: 

Quân đội, Biên phòng, Cảng sát biển khu vực 3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Hàng 

hải khu vực III về kiến thức y học biển, y học thảm họa biển, cấp cứu o xy cao áp. 

- Năm 2016, 2017 Sở Y tế đã tổ chức mạng lưới, huấn luyện các đội cấp cứu cơ 

động:  

+ Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi, mỗi đơn vị thành lập 02 Đội cấp cứu, 

TTYT các huyện: thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyên 

Xuyên Mộc, huyện Tân Thành, huyện Côn Đảo mỗi đơn vị thành lập 01 Đội cấp cứu 

cơ động sẵn sàng ứng phó cấp cứu trên biển và tiếp nhận cấp cứu trên đất liền khi có 

yêu cầu. 

+ Trong năm 2016, 2017 tổ chức các lớp tập huấn các Đội cấp cứu cơ động 

thuộc các bệnh viện, Trung tâm Y tế, phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu 

vực 3, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển khu vực 3 để cấp cứu, vận chuyển cấp cứu 

trên biển và trên đất liền. Mỗi năm tổ chức 02 lớp tập huấn cho 120 lượt người tham 

dự về cấp cứu trên biển và tiếp nhận ứng cứu trên đất liền. 

+ Tổ chức tập huấn cho các lực lượng trên địa bàn huyện Côn Đảo, bao gồm 

TTYT quân dân y Côn Đảo, y tế biên phòng, quân y, công an và các lực lượng vũ 

trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo về hồi sinh tim phổi, các cấp cứu biển 

thường gặp. Mỗi năm tổ chức 01 lớp cho 30 lượt người tham dự. 

- Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn về sơ cứu, cấp cứu trên biển và liên hệ y tế 

gần nhất để nhận sự trợ giúp, trang bị túi thuốc cấp cứu cho nhân dân lực lượng lao 

động vùng biển đảo thuộc các huyện, thành phố; tập huấn kiến thức phòng các vấn đề 

sức khỏe cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển đảo: Trong năm 2016 đã tổ chức 

12 lớp cho 1.200 người thuộc các huyện ven biển, đảo là: thành phố Vũng Tàu, huyện 

Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyên Xuyên Mộc, huyện Tân Thành, huyện Côn Đảo. 

7. Tổ chức lực lượng, phương tiện, hệ thống vận chuyển, cấp cứu và tổ chức 

chỉ huy tìm kiếm cứu nạn trên biển: 

7.1 Lực lượng y tế ngành: 
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a) Quân y Bộ CHQS tỉnh: 

 - Lực lượng: 

  + Bệnh xá/Phòng Hậu cần, biên chế 20 giường; 01 đội phẫu thuật cứu chữa 

bước đầu; 02 tổ quân y cơ động;  

+ Bệnh xá Côn đảo: Biên chế 10 giường, 01 tổ quân y cơ động, 01 Bộ trung 

phẫu, 01 cơ số K (đảm bảo cứu chữa cho 50 người). 

 - Trang bị: 01 bộ trung phẫu, 02 cơ số phòng chống bão lụt. 

 - Phương tiện: 01 xe cứu thương. 

 - Riêng đối với Côn đảo: có Trung tâm Quân dân y kết hợp với các trang bị 

phương tiện, thuốc, nhân sự, giường bệnh tiếp nhận và điều trị cho người dân. 

- Sẵn sàng cơ động tiếp nhận, cứu chữa người bị thương, bị nạn khi có sự điều 

động. 

b) Quân y Lữ 171 Hải quân: 

- Lực lượng: 02 tổ quân y cơ động (1 Bác s , 1 Y s , 1Y tá/1 tổ). 

 - Trang bị: 2 cơ số BM (đảm bảo cứu chữa cho 15 người), túi y s , cáng vợt vớt 

người dưới nước + phao cứu sinh.  

 - Phương tiện: Tàu cứu nạn, cứu hộ của đơn vị. 

 c) Quân y Lữ 129 Hải quân: 

- Lực lượng: 01 tổ quân y (1 Bác s , 1 Y s , 1Y tá/1 tổ) 

 - Trang bị: 1 cơ số BM, túi y s , cáng vợt vớt người dưới nước + phao cứu sinh. 

 - Phương tiện: Tàu cứu nạn, cứu hộ của đơn vị. 

 d) Quân y bộ đội Biên phòng tỉnh:  

- Lực lượng:  02 tổ quân y cơ động (1 Bác s , 2 Y tá/1 tổ) 

 - Trang bị: 02 cơ số phòng chống lụt bão, 01 cơ số Y (đảm bảo cứu chữa cho 25 

người) + Phao cứu sinh. 

 - Phương tiện: Tàu thuyền + 02 xe hồng thập tự vận chuyển về cảng Lộc an, Thị 

vải, Sao mai, cảng Việt xô, hiệp đồng với lực lượng trên đất liền chuyển về TTYT 

huyện, thành phố hoặc BVĐK tỉnh. 

đ) Lực lượng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III: 

- Nhân sự: Nhân viên cứu nạn thuộc đơn vị phân bổ trên các tàu chuyên dụng 

(SAR) với tổng số là 06 người. 
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- Trang thiết bị:  Trên mỗi tàu SAR 272 và tàu SAR 413 có: 01 phòng tiểu 

phẩu; 01 Bình oxy loại nhỏ (mini); 01 Hộp sơ cứu – Nẹp gãy xương các loại; 01 cáng 

chuyển người đa năng; Phao áo – phao tròn – xuồng cứu sinh. 

- Phương tiện: Gồm tàu SAR 413, tàu SAR 272 và Ca-nô SAR 68 

- Khả năng và phạm vi cứu hộ, cứu nạn: 

+ Tàu SAR 413 hoạt động trong điều kiện thời tiết cấp 7 trở lại, hoạt động trên 

biển trong phạm vi cách bờ 250 hải lý. 

+ Tàu SAR 272 hoạt động trong điều kiện thời tiết cấp 6 trở lại, hoạt động trên 

biển trong phạm vi cách bờ 150 hải lý. 

+ Ca-nô SAR 68 hoạt động trong điều kiện thời tiết cấp 4 trở lại, hoạt động ven 

biển trong phạm vi cách bờ 10 hải lý. 

- Cách thức cứu hộ, cứu nạn: Tìm kiếm người bị nạn trên biển (tàu chìm đắm, 

trôi dạt, máy bay rơi). Tiếp nhận người bị nạn từ các tàu biển, tàu cá đang hoạt động 

trên biển, kể cả tàu nước ngoài hành trình trên tuyến hàng hải quốc tế thuộc khu vực 

trách nhiệm của Trung tâm III. 

e) Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: 

- Nhân sự : 01 Tổ Quân y (01 Bác sỹ, 02 Y sỹ). 

- Trang thiết bị : 01 va li cấp cứu xách tay, 01 cơ số thuốc BM (bảo đảm cứu 

chữa cho 15 người). 

- Phương tiện :  

+ Trên bộ: 01 xe cứu thương. 

+ Trên biển: Trường hợp cứu hộ sử dụng 01 tàu kéo 3500 CV, cứu nạn sử dụng 

các tàu còn lại của đơn vị. Áo phao, phao cứu sinh, xuồng cứu hộ, cáng vớt biên chế 

theo tàu. 

- Phạm vi cứu hộ, cứu nạn: Không giới hạn. 

- Cách thức cứu hộ, cứu nạn: 

g) Lực lượng Đài Duyên hải Nam bộ: 

- Nhân sự: Giám đốc, 02 Khai thác viên, 01 Kỹ thuật viên trong mỗi ca trực. 

Trực canh 24/7. 

- Trang thiết bị: Hệ thống máy thông tin liên lạc VHF, MF-HF, DSC, Navtex. 

- Khả năng cứu hộ cứu nạn: Trực canh 24/7 trên các phương thức DSC (gọi 

chọn số), RTP (phương thức thoại qua máy VHF, MF-HF) và các phương thức khác 

như điện thoại, fax, email. 
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- Phạm vi cứu hộ, cứu nạn: Trong vùng biển A1, A2, A3 (là phạm vi khu vực 

phủ sóng của Đài). 

- Cách thức cứu hộ, cứu nạn: Hỗ trợ kết nối thông tin liên lạc giữa tàu với các 

số máy điện thoại thuê bao và ngược lại qua sóng vô tuyến và vệ tinh của hệ thống Đài 

Thông tin Duyên hải. 

h) TTYT Vietsovpetro: 

- Lực lượng: 02 Tổ cấp cứu cơ  động (01 Tổ cấp cứu hệ Nội, 01 Tổ cấp cứu hệ 

Ngoại), mỗi Tổ gồm 01 Bác sỹ, 02 Điều dưỡng). 

 - Trang bị: 02 cơ số cấp cứu ngoại viện (thuốc, dịch truyền, nẹp gãy xương các 

loại). 

 - Phương tiện: 01 xe cứu thương 

7.2. Lực lượng dân y: 

a) Bệnh viện Lê Lợi: 

- Lực lượng : 02 đội cơ  động hỗ trợ điều trị. 

 - Trang bị: Trang bị phương tiện hóa chất + 02 cơ số cấp cứu ngoại viện + 

thuốc bông băng + 50 giường bệnh. 

 - Phương tiện: 02 xe cứu thương. 

b) Bệnh viện Bà Rịa: 

- Lực lượng: 02 đội cơ  động hỗ trợ điều trị. 

 - Trang bị: Trang bị phương tiện hóa chất + 100 giường bệnh + 02 cơ số cấp 

cứu ngoại viện, thuốc, bông băng. 

 - Phương tiện: 02 xe cứu thương 

c) TTYT thành phố Vũng Tàu: 

- Lực lượng: 01 Tổ cấp cứu cơ động (01 bác sỹ, 02 Điều dưỡng, 01 tài xế). 

- Trang bị: 01 cơ số cấp cứu ngoại viện (thuốc, dịch truyền, nẹp gãy xương các 

loại) 

- Phương tiện: 01 xe cứu thương. 

 d) TTYT huyện Long Điền: 

- Lực lượng: 01 Tổ cấp cứu cơ động (01 bác sỹ, 02 Điều dưỡng, 01 tài xế). 

- Trang bị: 01 cơ số cấp cứu ngoại viện (thuốc, dịch truyền, nẹp gãy xương các 

loại) 

- Phương tiện: 01 xe cứu thương. 
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- Giường bệnh: 30 giường. 

 đ) TTYT huyện Đất Đỏ: 

- Lực lượng: 01 Tổ cấp cứu cơ động (01 bác sỹ, 02 Điều dưỡng, 01 tài xế). 

- Trang bị: 01 cơ số cấp cứu ngoại viện (thuốc, dịch truyền, nẹp gãy xương các 

loại) 

- Phương tiện: 01 xe cứu thương. 

- Giường bệnh: 30 giường. 

 e) TTYT huyện Xuyên Mộc: 

- Lực lượng: 01 Tổ cấp cứu cơ động (01 bác sỹ, 02 Điều dưỡng, 01 tài xế). 

- Trang bị: 01 cơ số cấp cứu ngoại viện (thuốc, dịch truyền, nẹp gãy xương các 

loại) 

- Phương tiện: 01 xe cứu thương. 

- Giường bệnh: 30 giường. 

 g) TTYT huyện Tân Thành: 

- Lực lượng: 01 Tổ cấp cứu cơ động (01 bác sỹ, 02 Điều dưỡng, 01 tài xế). 

- Trang bị: 01 cơ số cấp cứu ngoại viện (thuốc, dịch truyền, nẹp gãy xương các 

loại) 

- Phương tiện: 01 xe cứu thương. 

- Giường bệnh: 30 giường. 

h) Trung tâm Y tế quân-dân y huyện Côn Đảo : 

- Lực lượng : Huy động toàn bộ nhân viên y tế : 63 người. 

- Giường bệnh : 30 giường. 

- Phương tiện : 01 xe cứu thương. 

i) TTYT dự phòng tỉnh: 

- Lực lượng:  01 Đội cơ động vệ sinh phòng dịch của tỉnh (01 Bác sỹ dịch tễ, 01 

CB VSMT, 01 CB Côn trùng, 01 tài xế). 

 - Trang bị: Trang thiết bị, thuốc, hóa chất, máy phun. 

- Phương tiện: Xe chuyên dùng phòng chống dịch. 

8. Kết quả tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển: 

Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành, tổ chức huy động lực 

lượng, phương tiện nhằm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, kết quả như sau: 
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Năm 2016: 

- Trên biển xảy ra 119 vụ tai nạn, 48 người chết, 46 người mất tích, 20 người bị 

thương, 23 phương tiện bị chìm, 18 phương tiện hư hỏng. 

- Cứu hộ, cứu nạn thành công 23 vụ, 148 người (trong đó Biên phòng tỉnh phối 

hợp các lực lượng cứu 05 vụ/ 32 người, ngư dân cứu 18 vụ/ 116 người). 

Tại Côn Đảo: 

- Năm 2016: Cấp cứu 02 vụ do bệnh nhân bị tai biến do lặn. 

Tại Bệnh viện Lê Lợi: 

- Năm 2017: Cấp cứu 03 vụ, trong đó có 01 vụ tiếp nhận tại đất liền và 02 vụ cấp 

cứu trên biển. 

9. Công tác kiểm tra, giám sát: 

Năm 2016, 2017 hằng năm Sở Y tế phối hợp với quân y Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động y tế tại TTYT 

quân dân y huyện Côn Đảo, qua đó tiếp tục hướng dẫn TTYT quân dân y Côn Đảo 

tăng cường năng lực chuyên môn, nhất là phát triển ngoại khoa để đến năm 2020 thực 

hiện cơ bản các kỹ thuật về ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2 và xây dựng đề 

án telemedicine tại TTYT quân dân y Côn Đảo kết nối với các bệnh viện tuyến tỉnh và 

trung ương để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân ngoài huyện Côn Đảo. 

10. Kinh phí: 

a) Năm 2016:  

- Kinh phí được cấp tổng cộng: 278.710.000 đồng. 

- Kinh phí giải ngân: 276.7577.940 đồng. Đạt tỷ lệ 99,3%. 

b) Năm 2017:  

- Kinh phí được cấp tổng cộng: 590.451.000 đồng. 

- Kinh phí đã giải ngân: 178.590.000 đồng. Đạt 30%. 

- Nội dung chi 250.000.000 đồng chi mua 100 cơ số thuốc, thiết bị y tế cho các 

tàu cá không thực hiện được do quy định tại công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 

04/4/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 011/01/2017 của Chính phủ 

do thực hiện sau ngày 30/6/2017. 

11. Đánh giá: 

- Bà Rịa-Vũng Tàu là một tỉnh miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam và được coi là cửa ngõ của vùng. Dân số toàn tỉnh là 1.145.000 

người gồm 02 thành phố và 06 huyện, 82 xã/phường/thị trấn. Tỉnh có 05 huyện, thành 
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phố ven biển (TP Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Huyện Long Điền, Huyện Đất Đỏ, 

Huyện Xuyên Mộc) và 01 huyện đảo huyện Côn Đảo cách Vũng Tàu hơn 200 km với 

49 xã/phường/thị trấn ven biển và hải đảo.  

- 08 huyện, thành phố thuộc tỉnh đều có Trung tâm Y tế thực hiện 02 chức năng 

khám chữa bệnh và dự phòng; 82 xã/phường/thị trấn đều có trạm y tế; tỉnh có 49 

xã/phường/thị trấn ven biển và hải đảo có 49 trạm y tế và 06 phòng khám đa khoa.  

- Trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có sự đầu tư đồng bộ mạng lưới 

y tế dự phòng cũng như mạng lưới khám chữa bệnh, các bệnh viện, Trung tâm y tế 

huyện/thành phố và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh, kể cả khu vực biển đảo đều được 

đầu tư để cải tạo, mở rộng về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng kịp thời yêu 

cầu chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển, đảo. Công tác phòng chống dịch bệnh 

được ngành y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng, tại 

cơ sở khám chữa bệnh, triển khai tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch do đó 

trong các năm qua trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn, dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.  

- Các hoạt động chuyên đề về y tế biển đảo được quan tâm chỉ đạo và đầu tư 

phát triển: Hoàn thiện mạng lưới cấp cứu cơ động, sẵn sàng phối hợp các đơn vị Trung 

tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 3, lực lượng biên phòng, Cảnh sát biển khu vực 3 để 

cấp cứu và vận chuyển cấp cứu trên biển và trên đất liền. Hoàn thành đào tạo định 

hướng 07 Bác sỹ y học biển. Tổ chức tập huấn kiến thức phòng bệnh, kiến thức sơ cấp 

cứu cho người đánh bắt xa bờ thuộc 06 huyện/thành phố ven biển. Tuyên truyền cho 

người dân vùng biển đảo để tự trang bị tủ thuốc và trang thiết bị y tế cho tàu biển theo 

các quy định và có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe, biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình 

huống cấp cứu. Tổ chức khám sức khỏe cho các ngư dân đánh bắt cá trên biển. Sản 

xuất tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên biển để trang bị kiến thức tự phòng và sơ cấp 

cứu các bệnh thường gặp. 

- Cùng với lực lượng các Đội cấp cứu ngoại viện tại các Bệnh viện, Trung tâm 

Y tế trong ngành và các lực lượng y tế ngành đứng chân trên địa bàn tỉnh tạo mạng 

lưới cấp cứu rộng khắp để sẵn sàng cấp cứu trên biển và tiếp nhận cấp cứu trên đất liền 

cho ngư dân. 

12. Phương hướng hoạt động năm 2018 và đến 2020: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung của đề án, nâng cao nhận thức và năng 

lực quản lý nhà nước về y tế biển. 

- L nh vực y tế dự phòng: Tập trung phòng chống dịch bệnh, khống chế không để 

dịch xảy ra. Nâng cao năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh 

nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển, đảo. 

Tăng cường di chuyển đội cơ động phòng chống dịch cho TTYT Côn Đảo và các xã, 

huyện vùng ven biển để chống dịch kịp thời. Tăng cường thanh tra, giám sát vệ sinh an 
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toàn lao động; đánh giá tác động môi trường, dự báo ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý 

chất thải y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- L nh vực khám chữa bệnh: Tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế, nhân lực, cơ sở hạ 

tầng cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố phục vụ cấp cứu, khám chữa 

bệnh cho nhân dân trên biển và trên đất liền. Hoàn thiện mạng lưới và tăng cường 

năng lực chuyên môn đội ngũ cấp cứu ngoại viện phục vụ cấp cứu trên biển và ứng 

cứu trên đất liền. 

- Phát triển nguồn nhân lực cho y tế biển, đảo, tăng cường thực hiện các đề án 

của tỉnh để thu hút nhân lực về làm việc tại các vùng biển đảo. 

- Tăng cường đào tạo phát triển chuyên ngành y học biển tại các bệnh viện, trung 

tâm y tế. 100% các đơn vị y tế tuyến huyện ven biển, huyện đảo có bác s  được đào 

tạo, bổ túc về y học biển để có đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc 

thù vùng biển, đảo. 

- Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho nhân dân biển, đảo để biết 

cách phòng và tự sơ cấp cứu các bệnh lý, tai nạn lao động thường gặp trên biển và kêu 

gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu. 

- Tiếp tục đầu tư phát triển chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh tại Côn Đảo 

để có thể triển khai các kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2. Xây dựng 

mô hình trợ giúp y tế từ xa – Telemedecine từ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đến Trung 

tâm Y tế quân dân y Côn Đảo. 

- Tăng cường kết hợp quân dân y: Trong phòng chống dịch bệnh, khám chữa 

bệnh, đáp ứng các tình huống thảm họa, thiên tai, bão lụt xảy ra trên địa bàn tỉnh và 

các xã vùng biển, đảo và trang bị túi thuốc cho các tàu đánh cá của ngư dân, hướng 

dẫn ngư dân chăm sóc sức khỏe và tổ chức tư vấn sức khỏe cho ngư dân. 

Dự thảo kế hoạch năm 2018: 

Mục tiêu, nhiệm vụ: 

- Thực hiện phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 3, Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Đài Duyên hải Nam bộ trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu người bị 

thương, bị bệnh trên biển và trên đất liền. 

- Thực hiện phối hợp giữa các đơn vị ngành y tế với TTYT Dầu khí Vietsopetro 

trong việc cấp cứu người bị thương, bị nạn trên biển và ứng cứu trên đất liền. 

- Hoàn thành tổ chức mạng lưới, huấn luyện các đội cấp cứu cơ động trong phối 

hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 3, lực lượng biên phòng, cấp cứu, vận 

chuyển cấp cứu trên biển và trên đất liền. 

- Tổ chức tập huấn kiến thức phòng bệnh, kiến thức sơ cấp cứu cho người đánh 

bắt xa bờ thuộc 6 huyện/thành phố ven biển; 
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- Tuyên truyền cho người dân vùng biển đảo để tự trang bị tủ thuốc và trang 

thiết bị y tế cho tàu biển theo các quy định và có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe, biết kêu 

gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu. 

- Cấp túi thuốc và trang thiết bị y tế cho các tàu đánh bắt cá trên địa bàn tỉnh. 

Kinh phí: 590.451.000 đồng. 

C. Các chương trình khác: 

I. Công tác kiểm nghiệm Dược Phẩm và Mỹ Phẩm: 

 1. Đánh giá tính hiệu quả của các mục tiêu, nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 

2017: 

- Trong năm qua Trung tâm đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch do Sở Y tế giao, thực 

hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh BR-VT.  

- Tình hình chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2017 vẫn 

ổn định và được kiểm soát, chưa phát hiện có thuốc giả. 

- Năm 2017, Trung tâm đã kiểm nghiệm được 882 mẫu so với chỉ tiêu được 

giao 880 mẫu, đạt 100,23 %. Tổng số mẫu không đạt chất lượng : 06 mẫu, chiếm tỉ lệ  

0,68 %. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của mạng lưới lưu thông, phân phối, kinh doanh, 

sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm xây dựng kế hoạch lấy 

mẫu để kiểm tra chất lượng năm 2018 là 880  mẫu. Số lượng mẫu không tăng so với 

năm 2017 là vì Trung tâm tập trung làm đầy đủ các chỉ tiêu của một mẫu theo công 

văn chỉ đạo của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.  

- Trung tâm đã tham mưu cho Sở y tế về những vấn đề có liên quan đến tình 

hình chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh BR-VT, đảm bảo chất lượng thuốc đến tay 

người tiêu dùng. 

- Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 

đã được công nhận trong năm 2017.Chưa xây dựng GLP theo lộ trình của Bộ y tế. 

- Trung tâm Kiểm nghiệm chưa được xây trụ sở mới để làm việc, do đó hệ 

thống các phòng kiểm nghiệm chưa phù hợp. 

- Trang thiết bị của Trung tâm hiện nay vẫn còn thiếu và một số đã quá cũ, 

thường xuyên hư hỏng, do đó đôi khi vẫn chưa đáp ứng được công tác chuyên môn 

trong kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, cũng như việc thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu của 

một mẫu. 

- Kinh phí cho hoạt động chuyên môn của Trung tâm còn hạn chế.  

- Chi phí hoạt động cho chuyên môn trong năm 2017 là: 743.799.916 đồng.  
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- Chi trong nguồn tự chủ là: 136.431.717 đồng. 

- Kinh phí được cấp từ nguồn không tự chủ là: 615.363.000 đồng và đã sử dụng 

hết 607.368.199 đồng, số tiền còn lại là: 7.994.801 đồng do mua sắm với giá thấp hơn 

so với kế hoạch. 

2. Cơ sở đề xuất giá đối với các nội dung liên quan đến mua sắm như: 

- Hóa chất, chất chuẩn đối chiếu, nước cất, dụng cụ, môi trường, vật tư tiêu hao, 

công cụ, dụng cụ, trang thiết bị làm mẫu, hiệu chuẩn, kiểm định, sửa chữa, bảo trì, rác 

thải y tế (đính kèm 3 báo giá). 

- Riêng chủng vi sinh và thử nghiệm thành thạo mua của viện Kiểm nghiệm 

thuốc TPHCM nên không có báo giá. 

II. Công tác triển khai thực hiện “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn 

thực phẩm” năm 2017: 

A. Kết quả triển khai thực hiện: 

1. Xây dựng văn bản triển khai thực hiện: 

- Kế hoạch số 66/KH-ATTP ngày 14/11/2016 của Chi cục ATVSTP, về việc 
thanh tra, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm năm 2017. 

- Kế hoạch số 76/KH-ATTP ngày 19/12/2016 của Chi cục ATVSTP, về việc 

thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Dương lich, Tết Nguyên 

đán và các ngày mừng Đảng Quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017. 

- Kế hoạch số 20/KH-ATTP ngày 17/3/2017 của Chi cục ATVSTP, về việc 

kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017. 

- Kế hoạch số 22/KH-ATTP ngày 20/3/2017 của Chi cục ATVSTP, về việc 

kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017. 

- Kế hoạch số 29/KH-ATTP ngày 03/4/2017 của Chi cục ATVSTP, về việc 

triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Kế hoạch số 45/KH-ATTP ngày 05/7/2017 của Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu năm 2017. 

- Kế hoạch số 72/KH-ATTP ngày 10/11/2017 của Chi cục ATVSTP, về việc 

tập huấn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (ATTP) 

cho cán bộ cấp huyện và xã, phường năm 2017. 

2. Công tác quản lý ATTP: 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị, lễ phát động tại các địa phương. 

- Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh về ATTP qua đường dây 

nóng.  



28 

 

- Tổ chức họp hằng quý Tổ công tác để kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo liên 

ngành ATTP tỉnh giải quyết các công việc phát sinh trong quý, xây dựng phương 
hướng cho quý tiếp theo. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh về việc Tổ chức Hội nghị Tổng 

kết công tác bảo đảm ATTP năm 2016; Tổng kết Đề án xây dựng mô hình thí điểm 

quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 2013-2016 và Báo cáo 

kết quả triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2017 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

3. Công tác quản lý cơ sở 

- Tổng số cơ sở quản lý năm 2017 là  : 8.337 cơ sở, trong đó: 

+ Cơ sở sản xuất     : 191 cơ sở;  

+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng : 23 cơ sở; 

+ Bếp ăn tập thể     : 736 cơ sở; 

+ Dịch vụ ăn uống     : 7.387 cơ sở. 

-  Số cơ sở được phân cấp quản lý cho 03 cấp như sau: 

+ Cấp tỉnh quản lý 619 cơ sở, trong đó số cơ sở sản xuất là 191; cơ sở kinh 

doanh thực phẩm chức năng là 23; dịch vụ ăn uống là 259 cơ sở; bếp ăn tập thể 146 cơ 

sở. 

+ Cấp huyện quản lý 2.984 cơ sở, trong đó cơ sở dịch vụ ăn uống là 2.635 cơ 

sở, bếp ăn tập thể là 349 cơ sở. 

+ Cấp xã quản lý 4.734 cơ sở, trong đó cơ sở dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ cố định và 

thức ăn đường phố là 4.493; bếp ăn tập thể là 241. 

 4. Kết quả kiểm tra năm 2017: 

- Năm 2017, toàn tỉnh đã kiểm tra 7.500 cơ sở trên tổng số 8.337 cơ sở, tần suất 

kiểm tra đạt 90%, số cơ sở đạt điều kiện an toàn thực phẩm là 6.440, đạt tỷ lệ 85,9%. 

Trong đó: 

+ Bếp ăn tập thể kiểm tra 620 cơ sở, số cơ sở đạt điều kiện an toàn thực phẩm là 

584, tỷ lệ đạt 94,2%;  

+ Dịch vụ ăn uống kiểm tra được 6.753 cơ sở, số cơ sở đạt điều kiện an toàn 

thực phẩm là 5.732, tỷ lệ đạt 84,9%;  

+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng kiểm tra được 05 cơ sở, số cơ sở đạt 

tiêu chuẩn là 04, tỷ lệ đạt 80%;  

+ Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá kiểm tra được 122 cơ sở, số 

cơ sở đạt điều kiện an toàn thực phẩm là 120, tỷ lệ đạt 98,4%. 

- Năm 2017, tổng số cơ sở vi phạm là 1.060 cơ sở, phạt tiền 83 cơ sở với số tiền 

phạt 256.186.000 đồng. Các hành vi vi phạm: Không khám sức khỏe định kỳ, chưa có 

giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, các cơ sở nhỏ lẻ sử dụng thực phẩm không 

rõ nguồn gốc, bảo quản thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định, không 

có bản cam kết đối với cơ sở nhỏ lẻ. 

 - Kết quả kiểm tra cụ thể từng cấp như sau:  
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+ Cấp tỉnh:  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra được 560 cơ sở  trên 

tổng số 619 cơ sở quản lý; tần suất kiểm tra đạt 90,5%; số cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn 
thực phẩm là 538; tỷ lệ đạt 96,1%; xử phạt 22 cơ sở với số tiền phạt 181.250.000 đồng.  

+ Cấp huyện: Kiểm tra 2.385 cơ sở trên tổng số 2984 cơ sở quản lý, tần suất 

kiểm tra đạt 79,9%, số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 2.124, tỷ lệ đạt 89,1%. Số cơ sở vi phạm 

là 261, số cơ sở đóng tiền phạt là 46 cơ sở, số tiền đóng phạt là 53.300.000đồng.  

+ Cấp xã: Kiểm tra 4.555 cơ sở trên tổng số 4.734 cơ sở quản lý, tần suất kiểm 

tra đạt 96,2%, số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 3.778, tỷ lệ đạt 82,94%. Số cơ sở vi phạm là 

179, số cơ sở đóng tiền phạt là 15 cơ sở, số tiền đóng phạt là 21.636.000đồng.  

- Kết quả kiểm tra của từng đơn vị như sau: 

+ Thành phố Vũng Tàu: Kiểm tra được  1.938 cơ sở trên tổng số 2.157 cơ sở; 

tần suất kiểm tra đạt 89,9%, số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 1.556; tỷ lệ đạt là 80,3%; xử 

phạt 27 cơ sở với số tiền phạt 36.184.000 đồng. 

 + Thành phố Bà Rịa: Kiểm tra được 967 cơ sở trên tổng số 967 cơ sở; số cơ sở 

đạt tiêu chuẩn là 920; tần suất kiểm tra đạt 100; tỷ lệ đạt là 95,1%; xử phạt 21 cơ sở 

với số tiền phạt 16.700.000 đồng. 
 + Huyện Châu Đức: Kiểm tra được 930 cơ sở trên tổng số 973 cơ sở; tần suất 

kiểm tra đạt 95.6%; số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 840; tỷ lệ đạt là 89,4%; xử phạt 01 cơ sở 

với số tiền phạt 400.000 đồng. 

 + Huyện Xuyên Mộc: Kiểm tra được 938 cơ sở trên tổng số 1.272 cơ sở; tần 

suất kiểm tra đạt 73,7%;  số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 696; tỷ lệ đạt là 74,2%; xử phạt 02 

cơ sở với số tiền phạt 1.500.000 đồng. 

+ Huyện Tân Thành: Kiểm tra được 667 cơ sở trên tổng số 670 cơ sở; tần suất 

kiểm tra đạt 99,6%; số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 618; tỷ lệ đạt là 92,7%; xử phạt 06 cơ sở 

với số tiền phạt 11.750.000 đồng. 

+ Huyện Long Điền: Kiểm tra được 873 cơ sở trên tổng số 916 cơ sở; tần suất 

kiểm tra đạt 95,3%; số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 754; tỷ lệ đạt là 86,4%; xử phạt 03 cơ sở 

với số tiền phạt 4.500.000 đồng. 

+ Huyện Đất Đỏ: Kiểm tra được 557 cơ sở trên tổng số 574 cơ sở; tần suất kiểm 

tra đạt 97%; số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 465; tỷ lệ đạt là 83,5%; xử phạt 01cơ sở với số 

tiền phạt 4.000.000 đồng. 
+ Huyện Côn Đảo: Kiểm tra được 66 cơ sở trên tổng số 188cơ sở; số cơ sở đạt 

tiêu chuẩn là 53; tỷ lệ đạt là 80,3%; 100% cơ sở nhắc nhở, không thực hiện xử phạt vi 

phạm hành chính. 

5. Kết quả kiểm nghiệm mẫu: 

5.1. Kết quả thực hiện test trong các đợt kiểm tra: 

- Hàn the: Thực hiện test nhanh với 2.478 mẫu thử, kết quả 70 mẫu dương tính, 

tỷ lệ nhiễm: 2,82%. 

- Formol: Thực hiện test nhanh với 1.429 mẫu thử, kết quả 18 mẫu dương tính, 

tỷ lệ nhiễm: 1,26%. 

- Methanol: Thực hiện test nhanh với 506 mẫu rượu, kết quả không có mẫu 

nhiễm. 

 5.2. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trong đợt kiểm tra đột xuất (do Chi 

cục ATVSTP chủ trì) với  tổng số mẫu xét nghiệm là 20 mẫu kiểm nghiệm hóa chất 
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bảo quản Natri benzoate. Kết quả 07/20 mẫu đạt, 10/20 mẫu có hàm lượng vượt 

ngưỡng cho phép là 1000mg/kg, tỷ lệ không đạt chiếm 50%, 03/20 mẫu chưa có kết 
quả xét nghiệm. Cụ thể như sau: 

 - Cháo dinh dưỡng: 06 mẫu kiểm nghiệm hóa chất bảo quản Natri benzoate. Kết 

quả 03/6 mẫu đạt, 03/6 mẫu có hàm lượng vượt ngưỡng cho phép là 1000mg/kg, tỷ lệ 

không đạt chiếm 50%. 

 - Giò chả: 05 mẫu kiểm nghiệm hóa chất bảo quản Natri benzoate. Kết quả 02/5 

mẫu đạt, 03/5 mẫu có hàm lượng vượt ngưỡng cho phép là 1000mg/kg, tỷ lệ không đạt 

chiếm 60%. 

 - Nước mắm: 01 mẫu kiểm nghiệm hóa chất bảo quản Natri benzoate. Kết quả 

01/1 mẫu đạt. 

 - Bún tươi: 08 mẫu kiểm nghiệm hóa chất bảo quản Natri benzoate. Kết quả 

01/8 mẫu đạt, 04/8 mẫu có hàm lượng vượt ngưỡng cho phép là 1000mg/kg, tỷ lệ 

không đạt chiếm 50%, 03/8 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm. 

Đối với kết quả kiểm nghiệm các mẫu không đạt đã có biện pháp ngăn chặn và 

xử lý kịp thời.  

 6. Kết quả tập huấn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP 

cho cán bộ cấp huyện và xã, phường: 

 Tổ chức 03 lớp tập huấn cho đối tượng là các chuyên trách phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế, Trạm Y tế và cán bộ cấp xã/phường tham gia đoàn kiểm tra ATTP. 

 Nội dung: Hệ thống lại một số các văn bản quy phạm pháp luật; Các bước tiến 

hành một cuộc kiểm tra; Công tác xử lý vi phạm hành chính về ATTP; Thảo luận về 

công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP tại cấp huyện và xã/phường  

7. Kết quả xử lý thông tin đường dây nóng. 

- Ngành Y tế làm đầu mối tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh về 

ATTP qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh. Thông tin liên hệ qua Tổng đài điện 

thoại: 088.8800.247. Tổng đài nhắn tin SMS Hotline: 088.8800.247. Thông tin qua thư 

điện tử Email: duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn 

- Tiếp nhận và xử lý 02 vụ việc qua đường dây nóng, cụ thể như sau: 

+ Ngày 11/7/2017 nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 2543651828 trên hệ 

thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung phản ánh như sau: 
“Người dân phản ánh hợp tác xã Phước Lập, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa cơ sở 

sản xuất nước uống đóng chai Lavina, những chai nước không đảm bảo vệ sinh, có cặn 

ở dưới đáy chai ảnh hưởng sức khỏe, người dân mong cơ quan chức năng đến kiểm tra 

và giải quyết”. Sau khi nhận được thông tin đường dây nóng, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành xác minh đối với vụ việc trên và báo cáo, 

thông báo đến người dân tại Thông báo số 154/TB-SYT  ngày 24/7/2017 của Sở Y tế. 

+ Người dân phản ánh DNTN Thái Nguyễn, địa chỉ Tổ 1, Ô 1, khu phố Hải Hà 

2, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, loại hình sản xuất: Nước uống đóng chai. Ngày 

10/7/2017 Đoàn kiểm tra của Chi cục ATVSTP tiến hành kiểm tra xác minh tại Doanh 

nghiệp tư nhân Thái Nguyễn, đã có báo cáo kết luận vụ việc tại văn bản số 164/ATTP 

ngày 17/7/2017 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

B. Nhận xét, đánh giá: 

mailto:duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn
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1. Thuận lợi: 

- Được sự chỉ đạo xuyên suốt từ BCĐLNATTP Trung ương đến BCĐLNATTP 

tỉnh, huyện/thành phố và xã/phường trong việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 

11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 

13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;’ Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 05 tháng 7 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chương trình phối hợp 

90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ và Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động và giám sát 

bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch liên tịch 06/KHLT/UBND-

UBMTTQ ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc thực hiện Chương trình phối hợp vận động 

và giám sát bảo đảm An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

- Từ cấp tỉnh đến huyện/thành phố và xã/phường đều lập kế hoạch triển khai 

các hoạt động có liên quan đến ATTP, thống nhất chỉ đạo trong công tác quản lý nhà 

nước về ATTP tại địa phương.  

- Duy trì tốt công tác phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương trong công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm thường xuyên. Nên đã kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về ATTP; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, 

điều chỉnh những văn bản pháp luật có nội dung chưa phù hợp, giúp công tác quản lý 

ATTP tại địa phương ngày càng hiệu quả. Các cơ sở được kiểm tra đã nhận thức đúng 

đắn tầm quan trọng của việc bảo đảm ATTP và chấp hành tốt những hành vi vi phạm 

sau khi đoàn kiến nghị. 

- Qua kiểm tra tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm và người tiêu dùng về những quy định của pháp luật liên quan đến 
ATTP. 

2. Khó khăn, vướng mắc: 

- Nhân lực: Lực lượng cán bộ quản lý an toàn thực phẩm còn thiếu về số lượng, 

đặc biệt là cấp huyện/thành phố, xã/phường và thường xuyên thay đổi chuyên trách 

nên việc triển khai nhiệm vụ được giao còn nhiều hạn chế.  

- Kinh phí: Năm 2017, kinh phí công tác triển khai thực hiện “Nâng cao năng 

lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm” hạn chế, nguồn kinh phí được xây dựng từ 

kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Y tế, số kinh phí được phê duyệt là 

392.900.000đ (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi hai triệu chín trăm ngàn đồng), chưa đáp 

ứng được nhu cầu kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm  của tỉnh. (Năm 2017 

không có chương trình, đề án của tỉnh). Nguồn kinh phí được phân bổ chậm so với lộ 

trình thực hiện các nội dung theo kế hoạch. 
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- Quản lý dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố được giao cho chính quyền địa 

phương cấp xã/phường, đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện là Trạm Y tế, với nguồn 
nhân sự tại Trạm chỉ có một cán bộ kiêm nhiệm nhiều chương trình, thường xuyên 

thay đổi nhân sự, bên cạnh đó kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ về l nh vực an toàn 

thực phẩm còn hạn chế, việc tham mưu cho BCĐ tuyến xã quản lý ATTP tại địa bàn 

chưa đạt hiệu quả. 

- Mô hình sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh chủ yếu là 

hộ gia đình nhỏ lẻ nằm rải rác trong khu dân cư, sản xuất theo mùa vụ. Các cửa hàng 

ăn uống, các chợ tự phát phát sinh nhiều nơi, khó kiểm soát được về điều kiện an toàn 

thực phẩm. 

- Công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn khó khăn do đa số các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, không ghi chép đầy đủ nguồn nguyên liệu đầu vào, không ghi 

nhật ký sản xuất. 

- Tình trạng thực phẩm sử dụng các chất cấm như Hàn the, Formol, Methanol 

trong các sản phẩm vẫn còn tồn tại.  

- Nhiều cơ sở nấu rượu thủ công điều kiện vệ sinh không bảo đảm, chưa xét 

nghiệm các chỉ tiêu định kỳ, chưa được cấp Giấy đủ điều kiện sản xuất rượu và chưa 
được cấp Giấy tiếp nhận hợp quy. 

- Một số cơ sở thực phẩm ý thức chấp hành các quy định về ATTP chưa cao; 

việc xử lý vi phạm chưa triệt để, đa số các xã/phường không áp dụng hình thức xử lý 

vi phạm, chủ yếu là nhắc nhở. Tính răn đe chưa cao dễ dẫn đến cơ sở tái vi phạm. 

- Một số cơ sở chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an 

toàn thực phẩm.  

C. Phương hướng triển khai thực hiện năm 2018: 

Năm 2018, tập trung một số nội dung trọng điểm sau: 

1. Công tác tham mưu. 

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm, Sở 

Y tế trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp liên ngành trong việc nâng cao hiệu 

lực quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh; đồng thời xây dựng và triển khai các 

chương trình, đề án cụ thể (nghị quyết của UBND tỉnh), thiết thực nhằm tạo nhiều sản 

phẩm thực phẩm an toàn và loại bỏ các thực phẩm không an toàn đến người tiêu dùng. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

  - Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra trong các đợt cao điểm: Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán; Tháng hành động về ATTP; Tết Trung thu…, thường xuyên và đột 

xuất kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc thanh tra, kiểm tra đột 

xuất các cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm để ngăn chặn kịp thời các vụ vi 

phạm thực phẩm, xử lý cao nhất đối với các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP để 

mang tính răn đe. 

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm có dấu hiệu phạm tội, phải đề xuất cơ quan có thẩm quyền truy tố 
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pháp luật theo Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 có hiệu lực từ tháng 

01/2018. 

3. Tổ chức tập huấn kỹ năng kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về ATTP 

cho đội ngũ chuyên trách cấp huyện, xã/phường nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP, đáp ứng yêu cầu 

công tác  tại địa phương, 

4. Kiểm tra khối tuyến: Chi cục ATVSTP kiểm tra việc thực hiện công tác quản 

lý ATTP của PYT, TTYT và Trạm Y tế (06 tháng/lần). 

5. Kiểm tra chéo: Chi cục ATVSTP tỉnh BR-VT kiểm tra việc thực hiện công 

tác quản lý ATTP tại Chi cục ATVSTP tỉnh Miền Trung năm 2018; Thông qua đợt 

kiểm tra, nhằm đánh giá những tồn tại và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm. 

6. Theo dõi, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh về ATTP qua đường dây 

nóng của Lãnh đạo tỉnh. Thông tin liên hệ qua Tổng đài điện thoại: 088.8800.247. 

Tổng đài nhắn tin SMS Hotline: 088.8800.247. Thông tin qua thư điện tử Email: 

duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn. 

 Trên đây là báo cáo về việc đánh giá hiệu quả công tác triển khai thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động chuyên môn Đề án tỉnh, các chương trình 

chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên và các chương trình khác của ngành y tế năm 

2017.  

 

  Nơi nhận:                                                      KT .GIÁM ĐỐC 

- Sở Tài chính;                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC                  

- GĐ, các PGĐ SYT; 

- Phòng NVY;                            

-  Lưu: VT, KHTH (KT).                                            
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