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Tăng cường trách nhiệm của 
người sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Trong những năm qua, các 

ngành chức năng đã có nhiều 
cố gắng trong quản lý, bảo 

đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy 
nhiên, tình hình an toàn thực phẩm 
(ATTP) vẫn tiếp tục diễn biến phức 
tạp, gây nhiều bức xúc trong xã hội.

Một trong những nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng nêu trên là do các 
tổ chức, cá nhân lạm dụng các chất 
cấm trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm. Điển hình như sự gia tăng sử 
dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú 
y, chất bảo quản, chất nhuộm màu 
trong sơ chế, chế biến nông sản… 
Ngoài ra, từ các khâu sản xuất ban 
đầu như trồng trọt, chăn nuôi cho 
đến khâu bảo quản, sơ chế, chế biến 
phần lớn chưa đáp ứng quy định, 
quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh ATTP, 
nhất là tại các cơ sở giết mổ, các 
cơ sở sơ chế nội tạng, chế biến mỡ 
động vật.

Thống kê của Ban chỉ đạo liên 
ngành Trung ương về vệ sinh an toàn 
thực phẩm cho biết, trong năm 2017, 
lực lượng chức năng đã kiểm tra 
trên 625 nghìn cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, phát hiện gần 124 
nghìn cơ sở vi phạm, chiếm 19,8%; 
số trường hợp tử vong do ngộ độc 
thực phẩm tăng gấp đôi so với năm 
trước. Cụ thể, có 139 vụ ngộ độc 
thực phẩm với 3.869 người mắc, 
làm 24 người tử vong, trong đó có 
11 người bị ngộ độc rượu, 10 người 
ngộ độc do ăn cá nóc, cóc… và 3 
người do nguyên nhân khác. 

Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 
2017, qua kiểm tra lực lượng chức 
năng cũng đã phát hiện nhiều trường 
hợp vi phạm ATTP, trong đó ngành 
Y tế phát hiện 1.148 cơ sở vi phạm; 

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP tỉnh kiểm tra tại chợ Lam Sơn, huyện Tân Thành.
Ảnh: THĂNG THÀNH

ngành Công Thương phát hiện 88 
cơ sở vi phạm… Đáng chú ý, năm 
2017 tình trạng ngộ độc thực phẩm 
xảy ra nhiều hơn so với những năm 
trước (tổng số ca mắc:167người, 
trong đó có 02 vụ trên 30 người 
mắc). May mắn, không có trường 
hợp nào tử vong.

Theo nhận định của các chuyên 
gia, tình hình ATTP vẫn sẽ diễn biến 
phức tạp trong năm 2018 và các năm 
tiếp theo. Việc sử dụng chất cấm 
trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm đang diễn ra phổ biến ở nhiều 
nơi; một lượng lớn thực phẩm không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm 
bảo an toàn vẫn lưu thông trên thị 
trường; thực phẩm nhập lậu vẫn lén 
lút tuồn vào trong nước. Mặt khác, 
điều kiện chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, hạ tầng chợ nông thôn, các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ 
sở giết mổ… còn nhiều yếu kém. 
Tỷ lệ các hộ sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nhỏ lẻ không kiểm soát 
được ATVSTP vẫn chiếm số đông. 
Tình hình ngộ độc thực phẩm và 
các bệnh truyền qua thực phẩm vẫn 
diễn biến khá nghiêm trọng. Yếu 
tố môi trường tự nhiên, môi trường 
trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm chưa được quan tâm đúng 
mức. Tất cả những điều này xuất 
phát từ ý thức chấp hành các quy 
định pháp luật về ATTP của các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
chưa cao; nhiều trường hợp còn bất 
chấp quy định, chạy theo lợi nhuận, 
làm ngơ trước sức khỏe, tính mạng 
của cộng đồng.

Mặc dù thời gian qua, các cơ 
quan quản lý không ngừng tăng 
cường công tác tuyên truyền kiến 
thức ATVSTP, kiểm tra, xử lý các 
trường hợp sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm vi phạm, song vấn nạn 
thực phẩm bẩn vẫn chưa thể đẩy lùi, 
do nhiều nguyên nhân như: công 
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Chủ động     phòng chống bệnh liên cầu lợn
Ngày 29/3/2018, Bệnh viện 
Bà Rịa tiếp nhận bệnh nhân 
N.Đ.C, 50 tuổi  được chẩn 
đoán bị nhiễm liên cầu 
lợn (heo)

Theo Bác sĩ Phạm Trung Thảo 
- Trưởng khoa Nhiễm Bệnh 
viện Bà Rịa, khi nhiễm liên 

cầu lợn, người bệnh có biểu hiện sốt 
nóng, sốt lạnh, buồn nôn, nôn và đi 
ngoài (nhưng không đi nhiều lần) 
khiến nhiều người lầm tưởng với các 
rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm 
thông thường. Người bệnh cũng có 
biểu hiện đau đầu, ù tai, điếc, cứng 
gáy, tri giác lơ mơ, xuất hiện các ban 
hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, 
viêm màng não. Trường hợp nặng 
người bệnh có các biểu hiện: Sốc 
nhiễm độc, trụy mạch, cơ thể lạnh, 
tụt huyết áp, nhiễm khuẩn huyết cấp 
tính, rối loạn đông máu nặng, suy 
hô hấp, suy đa phủ tạng… hôn mê 
và tử vong. 

Kết quả điều tra, giám sát của 
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho 
thấy, bệnh nhân N.Đ.C có tiền sử 
tiếp xúc trực tiếp, có tham gia giết 
mổ, chế biến thức ăn từ lợn bệnh 
(ốm) và có ăn thịt heo bệnh… 

Với phương châm chủ động 
phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế 
đã chỉ đạo các đơn vị y tế thuộc hệ 
dự phòng, khẩn trương, tăng cường 
giám sát dịch bệnh liên cầu lợn tại 
cộng đồng. Những trường hợp bệnh 
nghi ngờ và có tiền sử tiếp xúc với 
lợn, giết mổ lợn hoặc sử dụng các 
sản phẩm từ lợn (máu, thịt, phủ tạng 
lợn mắc bệnh, chết chưa nấu chín) 
trong vòng 14 ngày cần được chuyển 
đến cơ sở điều trị chuyên sâu để xét 

tác xử lý vi phạm còn thiếu quyết 
liệt, chế tài chưa đủ mạnh, xử lý 
vi phạm chưa nghiêm; ý thức chấp 
hành các quy định pháp luật về 
ATTP của người sản xuất, kinh 
doanh chưa cao; cộng đồng chưa, 
đồng thuận lên án, tẩy chay thực 
phẩm không an toàn…

Với chủ đề “Tăng cường trách 
nhiệm của người sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm”, ngoài các hoạt 
động thường xuyên, Tháng hành 
động vì ATTP năm 2018 (diễn 
ra từ 15-4 đến 15-5) phát động 
một chiến dịch truyền thông tập 
trung vào các đối tượng là các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, chính quyền các 
cấp và người tiêu dùng. Nội dung 
bao gồm tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn cách sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm an toàn; điều kiện 
vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng 
cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; 
vệ sinh cá nhân trong việc phòng 
ngừa ô nhiễm thực phẩm và các 
bệnh truyền qua thực phẩm. Tuyên 
truyền, phổ biến, tăng cường nhận 
thức, làm rõ trách nhiệm của người 
sản xuất, kinh doanh trong việc 

bảo đảm ATTP theo quy định của 
pháp luật; chủ động phòng ngừa 
ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối 
đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là 
các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể 
và các bệnh truyền qua thực phẩm 
do sử dụng sản phẩm thực phẩm 
không an toàn.

Tuy nhiên, việc đảm bảo ATTP 
cho cả cộng đồng cần phải làm 
thường xuyên, liên tục, không chỉ 
quyết liệt trong thời điểm diễn ra 
Tháng hành động. Đặc biệt phải 
xem đây là trách nhiệm của toàn 
xã hội chứ không chỉ của riêng 
ngành nào, cấp nào. Ngoài ra đã 
đến lúc phải có các biện pháp xử 
lý nghiêm khắc và quyết liệt hơn 
đối với các trường hợp vi phạm 
hoặc cố tình vi phạm pháp luật về 
ATTP; tăng cường xử lý hình sự 
đối với những trường hợp vi phạm 
nghiêm trọng để tăng tính răn đe, 
giáo dục, có như vậy vấn nạn thực 
phẩm bẩn, thực phẩm kém chất 
lượng… ảnh hưởng đến sức khỏe 
người tiêu dùng mới được kiểm 
soát và đẩy lùi.

KS. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP

Bs Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y tế cùng đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP kiểm tra 
thực phẩm tại chợ Phước Nguyên, TP. Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Chủ động     phòng chống bệnh liên cầu lợn

điều trị bệnh nhân theo đúng hướng 
dẫn mà Bộ Y tế đã ban hành. Rà soát 
cơ sở vật chất, khu vực cách ly, vật 
tư, hóa chất, thuốc, trang thiết bị 
y tế, nhân lực và khẩn trương bổ 
sung (nếu cần) để đảm bảo sẵn sàng 
phòng chống dịch, tiếp nhận, cách ly 
điều trị bệnh nhân. Hàng năm, khoa 
Truyền nhiễm Bệnh viện Bà Rịa có 
kế hoạch tổ chức tập huấn nhắc lại 
“Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh 
do liên cầu lợn ở người” cho cán bộ 

y tế trong ngành. Đồng thời các bệnh 
viện thực hiện phối hợp chặt chẽ với 
hệ thống giám sát dịch của TTYT 
Dự phòng tỉnh, TTYT huyện/thành 
phố thực hiện báo cáo định kỳ và 
đột xuất về Sở Y tế theo quy định.

Ngoài bệnh nhân N.Đ.C, thời 
gian vừa qua, tỉnh ta cũng đã ghi 
nhận một số trường hợp mắc liên cầu 
lợn ở người có liên quan đến ăn các 
sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín 
như: tiết canh, thịt và phủ tạng của 
lợn chưa được nấu chín; hoặc có liên 
quan đến nghề giết mổ lợn tại các 
lò mổ không thực hiện đầy đủ bảo 
hộ lao động, các biện pháp phòng 
bệnh. Vì vậy, để chủ động phòng 
chống bệnh, người dân cần thực hiện 
tốt các biện pháp sau: Đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm ăn chín, 
uống chín; không ăn tiết canh, nội 
tạng lợn và các sản phẩm từ thịt lợn 
chưa được nấu chín (lòng, tim, gan, 
thận chần tái, thịt tái, nem chua, 
nem chạo…); Không sử dụng thịt 
lợn có màu đỏ khác thường, xuất 
huyết hoặc phù nề; Thực hiện tốt vệ 
sinh cá nhân, sử dụng găng tay và 
các dụng cụ bảo hộ cần thiết khác 
khi tiếp xúc với lợn, chế biến thịt lợn, 
thường xuyên rửa tay với xà phòng; 
Không mua bán, vận chuyển, giết 
mổ lợn bệnh, lợn chết. Tiêu hủy lợn 
bệnh, lợn chết theo đúng quy định. 
Nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc 
bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền 
sử chăn nuôi, giết mổ lợn ốm, chết 
hoặc sử dụng sản phẩm từ lợn không 
đảm bảo vệ sinh cần đến ngay cơ 
sở y tế để được khám và điều trị kịp 
thời. Khả năng cứu chữa căn bệnh 
này phụ thuộc nhiều vào việc phát 
hiện sớm hay muộn, điều trị kịp thời 
hay không. HOA VIỆT

Theo số liệu thống kê của Cục Y tế Dự phòng, năm 2017 cả nước 
ghi nhận 171 ca mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn, trong đó 14 người 
tử vong. Theo Trung tâm Y tế dự phòng, trong năm 2017 tỉnh 
BR-VT đã ghi nhận 04 ca mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn và từ đầu 
năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 02 trường hợp 
nhiễm bệnh liên cầu lợn, trong đó có 01 người tử vong (huyện 
Xuyên Mộc).

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP tỉnh kiểm tra nguồn gốc thịt heo tại chợ Ngãi Giao, 
huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT. Ảnh: THĂNG THÀNH

nghiệm chẩn đoán và điều trị kịp 
thời; tăng cường công tác truyền 
thông phòng chống dịch bệnh liên 
cầu lợn trong cộng đồng và cơ sở y 
tế để người dân biết, phòng tránh; 
tăng cường phối hợp với cơ quan thú 
y kiểm soát dịch bệnh trên động vật, 
xử lý triệt để dịch bệnh trên động vật 
để phòng ngừa lây lan trên người… 
Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị 
khám chữa bệnh đặc biệt chú trọng 
công tác khám sàng lọc, tiếp nhận, 
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HUYỆN XUYÊN MỘC:

Quản lý, điều trị hiệu quả 
bệnh nhân Lao tại cộng đồng

Thời gian qua, ngành y tế tỉnh BR-VT đã đạt nhiều kết quả trong công tác phòng  
chống bệnh Lao, cụ thể là phát hiện hơn 80% bệnh nhân Lao mới, vượt hơn 10% so với 
tỷ lệ chung của cả nước; điều trị khỏi cho hơn 90% bệnh nhân Lao, giảm tỷ lệ tử vong 

từ hơn 4% của năm 2010 xuống còn 3% năm 2017. Cùng với các địa phương  
trong tỉnh, TTYT huyện Xuyên Mộc đã có nhiều nỗ lực trong công tác này. 

Hơn 6 tháng nay, ông Nguyễn 
Văn B ở xã Tân Lâm, huyện 
Xuyên Mộc đến điều trị 

bệnh Lao tại trạm y tế xã. Được 
uống thuốc đều đặn, tái khám định 
kỳ theo lịch, nên sức khỏe của ông 
B có nhiều tiến triển: giảm ho, tăng 
cân... Ông B cho biết: “Tôi được xét 
nghiệm phát hiện mắc Lao cách đây 
3 tháng. Bác sĩ yêu cầu tôi phải tuân 
thủ thời gian điều trị nghiêm ngặt 
trong vòng 6 tháng. Hàng ngày tôi 
phải uống thuốc đầy đủ, đúng giờ. 
Việc này đối với tôi mà nói là rất 
khó khăn vì tôi vẫn phải đi làm nên 
rất dễ quên, mặt khác uống thuốc 
điều trị Lao khiến tôi mệt mỏi trong 
người. Tuy nhiên nhân viên của trạm 
y tế đã tư vấn rất kỹ, giúp tôi hiểu 
rõ nếu không tuân thủ điều trị sẽ 
dẫn đến Lao kháng thuốc rất nguy 
hiểm, đồng thời cũng thường xuyên 
gọi điện nhắc nhở, động viên nên tôi 
quyết tâm làm đúng như chỉ dẫn, đến 
nay bệnh đã thuyên giảm nhiều rồi”. 

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hương, 
Trưởng trạm y tế xã Tân Lâm, 
huyện Xuyên Mộc cho biết: “Mặc 
dù tình hình mắc Lao trên địa bàn xã 
có dấu hiệu gia tăng, năm 2017 số 
bệnh nhân Lao mới phát hiện tăng 
5 ca so với năm 2016 nhưng công 
tác điều trị cho bệnh nhân Lao được 
triển khai hiệu quả. Hiện trạm đang 

quản lý, điều trị cho 14 bệnh nhân 
Lao, đa phần có hoàn cảnh khó khăn, 
là lao động chính trong gia đình. Do 
đó việc tuân thủ điều trị của bệnh 
nhân gặp khó khăn vì uống thuốc 
Lao khiến họ mệt mỏi, giảm sức lao 
động. Với những trường hợp như 
vậy mình phải tư vấn kỹ càng để 
họ biết nếu không tuân thủ phác đồ 
bệnh sẽ tái phát, vi khuẩn Lao sẽ 
kháng thuốc, sau này điều trị rất khó 
khăn. Một số trường hợp đi làm xa, 
gần tới ngày tái khám lấy thuốc mình 
phải gọi điện nhắc nhở vì sợ họ quên 
hoặc ngại quay về…” 

Những năm gần đây, TTYT 
huyện Xuyên Mộc được đánh giá 
là một trong những điểm sáng của 
tỉnh trong công tác phòng chống 
Lao. Đầu năm 2016, toàn huyện 
có 168 bệnh nhân Lao, cuối năm 
có 154 bệnh nhân hoàn thành liệu 
trình điều trị và khỏi hoàn toàn; Năm 
2017, toàn huyện thu dung điều trị 
83 bệnh nhân, cuối năm có 74 bệnh 
nhân hoàn thành liệu trình điều trị 
và khỏi hoàn toàn. Những bệnh 
nhân còn lại, hiện vẫn đang trong 
quá trình điều trị, số bệnh nhân bỏ 
trị rất ít, trung bình chỉ 1 đến 2 bệnh 
nhân/năm.

Thăm khám cho bệnh nhân Lao tại trạm y tế xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.
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Để chủ động phát hiện và phòng 
chống bệnh Lao, ngành y tế và người 
dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 
luôn nỗ lực trong công tác phát hiện 
bệnh nhân mới, phối hợp cùng bệnh 
nhân và gia đình điều trị kịp thời, 
đầy đủ. Điểm mạnh của mạng lưới 
chống Lao huyện Xuyên Mộc là 
xây dựng được đội ngũ cộng tác 
viên (CTV) đông đảo, trách nhiệm. 
Với 13 trạm y tế xã, số lượng CTV 
lên đến 105 người, đông nhất toàn 
tỉnh. Những CTV phòng chống 
bệnh Lao là những cánh tay nối dài, 
đồng hành, giúp đỡ bệnh nhân trong 

suốt quá trình điều trị. Anh Phạm 
Thanh Tuyền, cán bộ chuyên trách 
phòng chống Lao, TTYT huyện 
Xuyên Mộc cho biết: “Mặc dù địa 
bàn huyện Xuyên Mộc rộng, dân 
cư phân bố thưa thớt và biến động 
phức tạp nhưng vấn đề quản lý bệnh 
nhân Lao tại cộng đồng làm rất tốt 
vì có đội ngũ CTV nhiệt tình, tâm 
huyết. Họ không ngại đường sá xa 
xôi, không ngại tiếp xúc với người 
bệnh, luôn có mặt kịp thời, thường 
xuyên để nhắc nhở người bệnh tuân 
thủ phác đồ điều trị”.

Đánh giá hiệu quả công tác 
phòng chống Lao tại cộng đồng ở 
huyện Xuyên Mộc, Thạc sĩ, bác sỹ 
Nguyễn Trường Giang, Phó Giám 
đốc Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí, 
tỉnh BR - VT cho biết: “Lực lượng 
cán bộ y tế làm công tác phòng 
chống Lao của địa phương rất mỏng 
lại kiêm nhiệm nhiều việc, do đó nếu 
không xây dựng được đội ngũ CTV 
thì chương trình không thể hoạt động 
hiệu quả vì phòng chống bệnh Lao 
trong cộng đồng là công việc nhiều 
khó khăn (thời gian điều trị kéo dài, 
bệnh nhân dễ quên uống thuốc, dễ bỏ 
điều trị…) do đó, phải theo sát bệnh 
nhân, thường xuyên vãng gia hoặc 
gọi điện thoại để động viên bệnh 
nhân và gia đình kiên trì phối hợp 
điều trị, làm được điều này chỉ có thể 
dựa vào lực lượng CTV. Xuyên Mộc 
là địa phương có đội ngũ nhân viên 
y tế cộng đồng, y tế ấp, hội phụ nữ 
hoạt động phòng chống Lao rất hiệu 
quả, đem lại lợi ích lớn cho chương 
trình, góp phần làm giảm đáng kể 
số lượng bệnh nhân Lao, hạn chế 
nguy cơ Lao kháng thuốc và nguồn 
lây tại cộng đồng”. 

Bài, ảnh: YÊN CHÂU

Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao năm 2017.

Một buổi giao ban cùng CTV chương trình lao tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.
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TRẠM Y TẾ PHƯỚC HẢI: 

Đẩy mạnh các hoạt động 
truyền thông giáo dục sức khỏe 

Phước Hải là một thị trấn thuộc 
vùng ven biển của huyện Đất 
Đỏ, người dân địa phương có 

nguồn thu nhập cao từ nghề đánh bắt 
hải sản, do đó các hộ gia đình thường 
không chú trọng lắm đến việc học 
hành của con cái, cốt có sức khỏe để 
đi biển… nên trình độ dân trí ở đây 
còn khá thấp. Bên cạnh đó, Phước 
Hải còn là nơi tập trung buôn bán, 
trung chuyển hải sản, đặc biệt vào 
mùa gió bấc, các ghe, thuyền của 
các tỉnh miền Trung vào cập bến do 
đó dân số nhập cư theo mùa cũng 
biến động rất lớn... Chính những nét 
đặc trưng này khiến công tác bảo 
vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. 
Truyền thông là phương pháp hữu 
hiệu nhất được xem giúp người dân 
nâng cao nhận thức, biết thực hiện 
các hành vi bảo vệ và nâng cao sức 
khỏe của mình.

Dược sĩ Nguyễn Thế Lâm - 
Trưởng trạm Y tế Phước Hải cho 
biết: “... Người dân ở đây hầu như 
làm việc ở biển từ sáng sớm đến 
chiều tối mới về và tỷ lệ không 
biết chữ chiếm tới 31,36%/26.000 
người... Chính vì vậy, công tác 
truyền thông giáo dục sức khỏe gặp 
không ít khó khăn…”.

Để mang thông tin, kiến thức 
giúp người dân nhận thức đúng 
hành vi có lợi cho sức khỏe, những 
năm qua cán bộ viên chức Trạm 
Y tế Phước Hải luôn nỗ lực tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức, phương 

tiện khác nhau. Trong đó, phải kể 
đến hệ thống loa truyền thanh thị 
trấn/thôn hàng ngày đều đặn phát 
nội dung tuyên truyền giáo dục sức 
khỏe, phát liên tục theo mùa dịch 

bệnh. Bên cạnh đó, hoạt động vãng 
gia tại cộng đồng luôn được mạng 
lưới nhân viên y tế thôn ấp, nhân 
viên sức khỏe cộng đồng thực hiện 
thường xuyên, “đi từng ngõ, gõ cửa 

Cán bộ trạm y tế trực tiếp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 
ngư dân tại bãi biển thị trấn Phước Hải.
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từng nhà” tuyên truyền, vận động, 
khuyến khích người dân thực hiện vệ 
sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch 
tại gia đình và địa phương. Đặc biệt, 
đội ngũ nhân viên y tế thực hiện tốt 
công tác tham mưu giúp chính quyền 
địa phương triển khai các chiến dịch 
truyền thông giáo dục sức khỏe tại 
cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh hiệu 
quả; nỗ lực tư vấn tại chỗ trong các 
buổi tiêm chủng mở rộng, hoạt động 
khám chữa bệnh tại trạm; tích cực 
lồng ghép nói chuyện sức khỏe trong 
các buổi sinh hoạt của tổ khu phố, 
của hội phụ nữ theo định kỳ hàng 
tháng… Nhưng điểm đặc biệt nhất, 
các hoạt động truyền thông giáo dục 
sức khỏe gần như đều phải tổ chức 
vào thời điểm chiều/tối vì khi đó 
người dân mới đi làm về.

Nhờ việc chú trọng thực hiện 
hoạt động truyền thông giáo dục 
sức khỏe một cách sáng tạo, nhiệt 
tình mà nhận thức của người dân 
về chăm sóc sức khỏe bản thân, gia 
đình và cộng đồng từng bước được 
cải thiện. 

Trước đây, công tác tiêm chủng 
mở rộng gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi 
đợt tiêm chủng, cán bộ y tế thường 
phải mang vaccin đến tận nhà dân để 
tiêm chủng cho trẻ. Công tác chăm 
sóc sức khỏe sinh sản cũng khó khăn 
theo vì phụ nữ mang thai thường 
không tham gia khám thai định kỳ, 
sinh tại nhà. Công tác DS-KHHGĐ 
cũng muôn vàn thách thức vì các 

cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ 
ít áp dụng các biện pháp tránh thai... 
Nhưng nay, người dân đã chủ động 
đưa trẻ đến TYT chích ngừa phòng 
bệnh; phụ nữ mang thai tham gia 
chích ngừa VAT phòng uốn ván sơ 
sinh; công tác Dân số - KHHGĐ 
có sự chuyển biến tích cực... người 
dân bắt đầu quan tâm hơn đến sức 
khỏe bản thân, chủ động đến TYT 
khám chữa bệnh, thực hiện vệ sinh 
môi trường, vệ sinh phòng bệnh, vệ 
sinh an toàn thực phẩm,... Kết quả cụ 
thể: năm 2017, khám chữa bệnh gần 
14.000 lượt bệnh nhân; không có ca 
bệnh ngộ độc thực phẩm; 100% phụ 
nữ mang thai tiêm phòng uốn ván sơ 
sinh; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm đủ mũi 
đạt 98%; KHHGĐ đạt 100% so với 
chỉ tiêu; dịch bệnh lưu hành được 
kiểm soát chặt chẽ và khống chế kịp 
thời, đặc biệt không có trường hợp 
nào tử vong... 

Để có được kết quả trên là nhở sự 
quan tâm chỉ đạo của chính quyền 
địa phương đã tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất để TYT phối hợp tốt 
với các ban, ngành đoàn thể tại địa 
phương tổ chức các hoạt động có 
hiệu quả, đồng thời cấp kinh phí hỗ 
trợ cho các sự kiện truyền thông lớn 
trong năm như: Tháng hành động 
ATTP, các chiến dịch ra quân diệt 
lăng quăng, tháng hành động quốc 
gia về phòng, chống HIV/AIDS...; 
sự quan tâm chỉ đạo sâu sát  của 
Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện 

Đất Đỏ, triển khai tổ chức nhiều 
lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 
chuyên môn, kỹ năng hoạt động 
truyền thông giáo dục sức khỏe 
cộng đồng... 

 Trao đổi với chúng tôi, bà 
Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó chủ 
tịch UBND thị trấn Phước Hải cho 
biết: ’’Trong thời gian qua mặc dù 
còn gặp nhiều khó khăn, song trạm 
Y tế đã có nhiều đóng góp tích cực 
trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là công 
tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người 
dân. Nhờ vậy mà công tác y tế của 
thị trấn ngày một phát triển, góp 
phần vào sự phát triển kinh tế xã 
hội của địa phương’’.

Vẫn biết, công tác y tế cơ sở ở 
một địa bàn vùng biển đông dân và 
biến động dân số cơ học lớn, phức 
tạp như Thị trấn Phước Hải - huyện 
Đất Đỏ là một thách thức rất lớn. 
Song với đội ngũ cán bộ y tế nhiệt 
huyết, phát huy những kết quả đã 
đạt được trong nhiều năm qua, tin 
tưởng công tác chăm sóc sức khỏe 
ban đầu và phòng chống dịch bệnh 
của TYT Phước Hải sẽ đạt nhiều 
kết quả mới, trên cơ sở tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động truyền thông 
giáo dục sức khỏe và các hoạt động 
chương trình mục tiêu Y tế - Dân 
số, chương trình phòng chống dịch 
bệnh và các chương trình y tế lồng 
ghép khác trên địa bàn.

Bài, ảnh: HOA VIỆT - THẾ LÂM 
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Kể từ năm 2001, Ngày Sốt 
rét Châu Phi được tổ chức 
vào ngày 25 tháng 4 hàng 

năm. Đó là ngày chính phủ của các 
nước châu Phi tổ chức để ghi nhận 
những đóng góp trong chiến dịch 
đẩy lùi Sốt rét và thực hiện các Mục 
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ phòng 
chống Sốt rét.

Tuy nhiên, bệnh Sốt rét đã được 
quan tâm chú ý nhiều hơn, ở trên quy 
mô rộng lớn hơn. Do đó, hy vọng 
rằng việc thành lập Ngày Sốt rét Thế 
giới sẽ vận động cộng đồng thế giới 
tham gia vào cuộc chiến chống lại 
Sốt rét để bảo vệ sức khỏe con người.

Vào tháng 5 năm 2007, với sự 
tham dự của đoàn đại biểu 192 nước 
thành viên của Tổ chức Y tế thế giới, 
Hội đồng Y tế thế giới báo cáo mới 
nhất về bệnh Sốt rét, trong đó thừa 
nhận sự thiếu quan tâm của cộng 
đồng quốc tế trong phòng chống 
bệnh Sốt rét dù căn bệnh này đã cướp 
đi nhiều sinh mạng và ảnh hưởng 
trầm trọng tới phát triển kinh tế.

Hội đồng Tổ chức Y tế thế giới 
cũng đã ra Nghị quyết số WHA60.18 
lấy ngày 25 tháng 4 hàng năm để 
tổ chức “Thế giới phòng chống Sốt 
rét” nhằm mục đích “nâng cao nhận 
thức và hiểu biết về bệnh Sốt rét” và 
phát động phong trào “Thực hiện 
một năm tăng cường các chiến lược 

Hưởng ứng ngày thế giới
phòng chống sốt rét năm 2018

phòng chống Sốt rét, bao gồm các 
hoạt động phòng ngừa và điều trị 
Sốt rét dựa vào cộng đồng ở những 
vùng có Sốt rét lưu hành.”

Mục đích của ngày Thế giới 
phòng chống Sốt rét là giúp nâng 
cao nhận thức và hiểu biết về sốt sét, 
một căn bệnh có thể phòng ngừa và 
điều trị được nhưng hàng năm lại 
làm chết hơn 3 triệu người và ảnh 
hưởng tới sức khỏe của 500 triệu 
người khác. Những năm gần đây, 
bệnh Sốt rét đã được cộng đồng thế 
giới và các phương tiện thông tin đại 
chúng quan tâm sâu sắc bằng những 
hành động thiết thực nhất như quyên 
góp, tài trợ, tình nguyện hay tuyên 
truyền về tác hại của chúng. Và hơn 
nữa mục đích của sự kiện này là cho 
các quốc gia đang ở trong vùng bị 
ảnh hưởng có cơ hội học hỏi lẫn nhau 
và hỗ trợ lẫn nhau để cùng nỗ lực 
chống lại căn bệnh này. Ngày Thế 
giới phòng chống Sốt rét có cơ hội 
để các nhà tài trợ mới liên kết với 
các đối tác toàn cầu chống lại Sốt rét 
và cùng với các viện nghiên cứu có 
những công trình nghiên cứu khoa 
học có ích cho cộng đồng.

Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới 
tham gia cùng với các tổ chức đối 
tác trong việc thúc đẩy và nhấn mạnh 
chủ đề Ngày Sốt rét Thế giới năm 
nay: “Sẵn sàng đánh bại Sốt rét”. 

Chủ đề này nhấn mạnh năng lực tập 
thể và cam kết của cộng đồng Sốt rét 
trên toàn cầu trong việc thống nhất 
mục tiêu chung vì một thế giới không 
có Sốt rét. Nó nhấn mạnh những tiến 
bộ đáng kể đạt được trong việc giải 
quyết một trong những căn bệnh lâu 
đời nhất của nhân loại, đồng thời nói 
rõ những xu hướng đáng lo ngại như: 
đáp ứng toàn cầu đối với bệnh Sốt 
rét vẫn giẫm chân tại chỗ sau một 
giai đoạn thành công trong kiểm soát 
Sốt rét chưa từng có thì tiến bộ đã và 
đang bị đình trệ; các quốc gia có sự 
lan truyền Sốt rét đang ngày càng rơi 
vào một trong hai loại: những quốc 
gia di chuyển hướng tới loại trừ và 
những quốc gia có gánh nặng bệnh 
Sốt rét cao. Nếu không có hành động 
khẩn cấp thì những thành tựu to lớn 
trong cuộc chiến chống Sốt rét sẽ bị 
đe dọa. Nhân ngày Thế giới phòng 
chống Sốt rét, Tổ chức Y tế thế giới 
tiếp tục kêu gọi đầu tư nhiều hơn và 
mở rộng độ bao phủ các công cụ đã 
được chứng minh có tác dụng phòng 
ngừa, chẩn đoán và điều trị Sốt rét. 
Chủ đề năm nay còn có ý nghĩa là tập 
trung mọi nguồn lực và cần cam kết 
mạnh mẽ với cộng đồng Sốt rét toàn 
cầu hướng tới không còn Sốt rét trên 
toàn thế giới vào những năm tới theo 
đúng mục tiêu thiên niên kỷ đề ra.

T3G - TTYT DỰ PHÒNG TỈNH 
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Hãy nhớ số đo huyết áp 
như nhớ số tuổi của mình! 

Nhân viên y tế đo huyết áp cho bệnh nhân. Ảnh: THẾ PHI

TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Tăng huyết áp - Một bệnh lý rất phổ 
biến trong cộng đồng:

Tăng huyết áp (THA) là căn bệnh 
nguy hiểm và ngày càng có xu hướng 
gia tăng rõ rệt trên thế giới cũng như 
ở nước ta. Theo một điều tra của Viện 
Tim mạch Việt Nam thì tỷ lệ THA 
của những người từ 25 tuổi trở lên đã 
là 25,1%, nghĩa là cứ 4 người trưởng 
thành thì có 1 người bị THA.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo 
báo cáo của Trung tâm YTDP tỉnh, 
qua số liệu khám sàng lọc THA ở 
đối tượng trên 40 tuổi tại một số địa 
phương trong tỉnh thì có đến 28% 
người bị THA, trong đó có tới 44,6% 
không biết mình bị THA. 
Tăng huyết áp - “Kẻ giết người số 1”: 

THA là bệnh lý có thể gây ra rất 
nhiều biến chứng nguy hiểm khác 
nhau, có thể làm cho người bệnh trở 
nên tàn phế, thậm chí có thể tử vong. 

Các biến chứng thường gặp nhất 
là: Các biến chứng về tim: Cơn đau 
thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy 
tim…; Các biến chứng về não: Xuất 
huyết não, nhũn não, bệnh não do 
THA…; Các biến chứng về thận: 
Đái ra protein, phù, suy thận…; Các 
biến chứng về mắt: Mờ mắt, xuất 
huyết, xuất tiết và phù gai thị…; Các 
biến chứng về mạch máu: Phình hoặc 
phình tách thành động mạch, các 
bệnh động mạch ngoại vi…
Tăng huyết áp - “Kẻ giết người thầm 
lặng”:

Chỉ có một số ít các bệnh nhân 
THA là có một vài triệu chứng gợi ý 
cho họ đi khám bệnh như: đau đầu, 
chóng mặt, cảm giác “ruồi bay”, mặt 
đỏ bừng, ù tai,… còn đa số các bệnh 

nhân bị THA lại thường không có 
các dấu hiệu cảnh báo trước. Nhiều 
trường hợp, lúc thấy có triệu chứng 
đau đầu xuất hiện thì tiếp ngay sau 
đó cũng là kết thúc cuộc đời của họ 
do đã bị xuất huyết não nặng nề. 
Mặt khác, phần lớn (khoảng 90%) 
các bệnh nhân bị THA là không rõ 
nguyên nhân, còn gọi là THA nguyên 
phát, chỉ khoảng <10% bệnh nhân bị 
THA là có tìm được nguyên nhân. 
Do đó, những dấu hiệu thể hiện bệnh 
THA thường không rõ ràng và người 
bệnh thường không thấy có gì khác 
biệt với người bình thường. Vì vậy, 
việc kiểm tra huyết áp thường xuyên, 
nhất là những người có những yếu 
tố nguy cơ là hết sức cần thiết và vô 
cùng quan trọng!
Ba nghịch lý trong bệnh Tăng huyết 
áp cần cải thiện:

Một là, THA là bệnh rất dễ phát 
hiện (bằng cách đo HA khá đơn giản) 

nhưng người ta thường lại không 
được phát hiện mình bị THA từ bao 
giờ. Vì vậy, mọi người hãy nhớ số đo 
huyết áp như nhớ số tuổi của mình.

Hai là, THA là bệnh có thể điều 
trị được nhưng số người được điều 
trị không nhiều.

Ba là, THA là bệnh có thể khống 
chế được với mục tiêu mong muốn, 
nhưng số người điều trị đạt được “HA 
mục tiêu” lại không nhiều.

Theo Viện Tim mạch Việt Nam, 
trong số những người bị THA có 52% 
không biết mình bị tăng huyết áp; 
30% số người biết bị THA nhưng 
không điều trị; 64% số người biết bị 
THA đã được điều trị nhưng không 
đạt huyết áp mục tiêu. Vì sao lại tồn 
tại những nghịch lý này? Trước hết, 
do nhận thức của nhân dân về sự 
thường gặp, về mức độ nguy hiểm 
của bệnh còn chưa đầy đủ. Do những 
thói quen ăn uống, sinh hoạt có hại 
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Bệnh viện Bà     Rịa triển khai Khu Điều trị dịch vụ
Dịch vụ tiện nghi, hiện đại

Ông Trịnh Xuân Thành (65 tuổi, 
trú tại phường Phước Trung, thành 
phố Bà Rịa) bị viêm ruột thừa cấp 
phải nhập viện điều trị. “…Những 
tưởng nằm viện sẽ rất buồn, nhưng 
sau gần một tuần điều trị tại Khu 
điều trị dịch vụ, tôi cảm thấy rất 
thoải mái bởi sự tiện nghi và hiện 
đại. Thú thật, khi được đưa về phòng 
điều trị, tôi không tin những gì đang 
có trước mắt mình. Phòng ốc sạch sẽ, 
tinh tươm, trong phòng được trang bị 
đầy đủ các vật dụng tiện nghi như: 
tủ quần áo, máy lạnh, điện thoại nội 
bộ, bàn ghế uống trà, bàn ăn di động, 
còi báo hiệu khi cần gọi nhân viên 
y tế… Tất cả các phương tiện đều 
rất tiện dụng và hiện đại. Tôi nằm 
điều trị bệnh mà không khác gì nghỉ 
ngơi ở khách sạn”, ông Thành hồ 
hởi chia sẻ.

Tương tự, chị Phan Ánh Nguyệt 
(28 tuổi, trú tại phường 12, thành 
phố Vũng Tàu) cũng đăng ký ở Khu 
điều trị dịch vụ khi vào BV Bà Rịa 
sinh con thứ hai. Khi được hỏi về 
chất lượng dịch vụ, chị Ánh Nguyệt 
cho biết: “Tôi có cảm giác như đang 
tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng thực 
sự, trong một không gian sang trọng, 
tiện nghi cùng với phong cách phục 
vụ tận tình, chu đáo và thái độ ân 
cần của đội ngũ y, bác sỹ. So với lần 
sinh thứ nhất ở bệnh viện tư Hạnh 
Phúc (tỉnh Bình Dương), tôi thấy 
điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ 
chăm sóc không mấy khác biệt”…

Hiện Khu điều trị dịch vụ có 
40 phòng bệnh, với các mức giá: 
500.000 đồng/ngày dành cho phòng 
3 người,; 600.000 đồng/ngày dành 
cho phòng 2 người và phòng 1 người 
là 900.000 đồng/ngày. Ngoài ra, 

TTYT Dự Phòng tỉnh khám sàng lọc bệnh Tăng huyết áp tại cộng đồng. Ảnh: THẾ PHI

cho sức khỏe như: ăn uống không 
hợp lý, điều độ; lạm dụng rượu, bia; 
hút thuốc lá; ít vận động thể lực… 
Mặt khác, người bệnh THA thường 
hay có nhiều bệnh lý khác đi kèm 
như: béo phì, tiểu đường, rối loạn 
lipid máu,… làm cho việc khống 
chế số đo huyết áp càng khó khăn 
hơn; việc điều trị THA cần phải 
được thực hiện một cách liên tục và 
lâu dài, tuy nhiên trên thực tế nhiều 
người bệnh chưa thực hiện được 
đúng theo những nguyên tắc này.
Để phòng ngừa THA và bảo vệ trái 
tim cho bạn, gia đình bạn và cộng 
đồng, Liên đoàn Tim mạch Thế giới 
khuyến cáo mọi người hãy thực 
hiện tốt 10 lời khuyên sau:

1. Chế độ ăn uống hợp lý, khẩu 
phần ăn có nhiều rau xanh, trái cây. 
Hạn chế ăn các chất béo bão hòa. 
Không nên ăn mặn.

2. Tập thể dục thường xuyên: 
mỗi ngày tập từ 30 phút - 60 phút 
sẽ giúp phòng chống các bệnh lý 
tim mạch và sức lao động sẽ được 
cải thiện hơn.

3. Không hút thuốc lá, thuốc lào 
vì hút thuốc lá, thuốc lào là nguyên 
nhân trực tiếp gây nhồi máu cơ tim, 
đột quỵ và nhiều bệnh lý tim mạch 
khác.

4. Duy trì cân nặng hợp lý, cần 
giảm cân (nếu thừa cân) sẽ làm 
giảm huyết áp, giảm các biến cố 
do bệnh lý tim mạch gây nên.

5. Nên khám sức khỏe định 
kỳ để biết được số huyết áp động 
mạch, hàm lượng Cholesterol, 
hàm lượng đường trong máu, chỉ 
số vòng eo/vòng mông, chỉ số khối 
cơ thể (BMI).

Nếu biết mình có nhiều yếu tố 
nguy cơ thì bạn càng cần phải có 
kế hoạch thực hiện lối sống lành 
mạnh một cách tích cực hơn để cải 
thiện sức khỏe của mình.

6. Hạn chế uống rượu, bia, vì 
uống nhiều rượu, bia làm huyết áp 
tăng và trọng lượng của bạn cũng 
tăng lên.

7. Tạo môi trường sạch sẽ, 
không có khói thuốc ở gia đình và 
công sở.

8. Cần có thời gian thư giãn, tập 
luyện nhẹ nhàng (nếu có thể) ngay 
tại chính nơi mình làm việc.

9. Tại nơi công sở cũng cần 
tránh ăn uống quá nhiều thực phẩm 
chế biến sẵn hay các loại thức ăn 
nhanh.

10. Tránh căng thẳng, lo âu quá 
mức. Hãy cùng nhau xây dựng một 
môi trường làm việc đoàn kết, lành 
mạnh và hiệu quả.

N.V.L
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Bệnh viện Bà     Rịa triển khai Khu Điều trị dịch vụ

trong Khu điều trị dịch vụ còn có 
Phòng sinh hoạt bệnh nhân, Phòng 
cấp cứu, quầy lễ tân… Với đội ngũ 
11 nhân viên điều dưỡng và nữ hộ 
sinh ân cần chăm sóc. 

Kể từ tháng 1/2018 đến tháng 
5/2018, Khu điều trị dịch vụ của 
Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận hơn 
700 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, 
công suất giường bệnh đạt hơn 60%.

sóc, theo dõi người bệnh, dịch vụ 
vệ sinh phòng, drap, gối, quần áo 
bệnh nhân được chăm lo hết sức kịp 
thời, chu đáo. Ngoài ra, đội ngũ điều 
dưỡng, nữ hộ sinh cũng luôn sẵn 
sàng đáp ứng những yêu cầu phát 
sinh trong chăm sóc, tư vấn sức khỏe 
của người bệnh và thân nhân trong 
điều kiện tốt nhất có thể.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, 
Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho 
biết: “…Bệnh viện Bà Rịa triển khai 
khu điều trị dịch vụ nhằm đáp ứng 
yêu cầu khám điều trị chất lượng 
cao của người dân. Đây cũng là một 
giải pháp quan trọng trong việc thực 
hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn 
vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh…”. 

 Với sự đầu tư, phương thức hoạt 
động chuyên nghiệp, bài bản, khu 
điều trị dịch vụ ngày càng đáp ứng 
yêu cầu điều trị chất lượng cao của 
người dân. Được biết, căn cứ vào 
nhu cầu của người bệnh, người dân, 
bệnh viện Bà Rịa sẽ có sự tính toán 
đầu tư, mở rộng khu điều trị dịch vụ 
trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu 
đa dạng về chăm sóc sức khỏe của 
người dân trên địa bàn.

HOA VIỆT 

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khu điều trị dịch vụ của Bệnh viện Bà Rịa.  
Ảnh: THĂNG THÀNH

Nâng cao chất lượng dịch vụ
Vì là khu dịch vụ chăm sóc chất 

lượng cao nên quy trình chăm sóc 
bệnh nhân cũng được thiết kế phù 
hợp, đặc biệt là các dịch vụ chăm 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Điều dưỡng theo dõi chăm sóc bệnh nhân tại Khu điều trị dịch vụ của Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu:

KHÔNG NGỪNG CẢI THIỆN
hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Mở rộng khu khám bệnh:
Cơ sở hạ tầng chật hẹp đã khiến 

việc bố trí, sắp xếp các phòng khám 
bệnh của TTYT TP Vũng Tàu trở 
nên khó khăn từ nhiều năm qua, ảnh 
hưởng đến chất lượng phục vụ bệnh 
nhân. TTYT TP Vũng Tàu xác định, 
việc đầu tư cải tạo, mở rộng hạ tầng 
là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao 
chất lượng phục vụ, đáp ứng công 
tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho 
người dân trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2017, TTYT TP Vũng Tàu 
đã đầu tư xây mới hoàn toàn khu 
vực đăng ký khám chữa bệnh. Đây 
là một nỗ lực rất lớn của TTYT TP. 
Vũng Tàu trong điều kiện đơn vị còn 
nhiều khó khăn. Khu đăng ký khám 
chữa bệnh được bố trí xây dựng ở 
một vị trí có ưu điểm thoáng mát, 
rộng rãi, có thể sắp xếp được nhiều 
hàng ghế đá đáp ứng tốt số lượng 
lớn cho người bệnh trong thời gian 
ngồi chờ. Việc bố trí 3 bàn tiếp nhận, 
hướng dẫn được phân định rõ ràng, 
khoa học giúp bệnh nhân thuận tiện 
trong việc liên hệ, đăng ký khám 
bệnh. Ngoài ra, đơn vị còn bố trí 
Tivi phục vụ bệnh nhân trong lúc 
ngồi chờ có thể xem và biết thêm 
thông tin về phòng chống dịch bệnh, 
tự bảo vệ sức khỏe qua thông điệp 
tuyên truyền bằng hình ảnh hoặc 
chạy chữ trên màn hình... 

TTYT TP. Vũng Tàu cũng mở 
rộng phòng cấp cứu. Trước đó phòng 
cấp cứu quá chật chội, chỉ kê duy 
nhất một giường bệnh; máy móc, 
trang thiết bị cấp cứu cũng không 
thuận tiện trong công tác cấp cứu 

bệnh nhân. Vì thế, sau khi mở rộng 
phòng cấp cứu đã đáp ứng tốt hơn 
cho bệnh nhân, từ một giường bệnh 
nay sắp xếp được 2 giường, thao tác 
của thầy thuốc được thuận tiện... 

TTYT TP Vũng Tàu cũng đã đầu 
tư hệ thống bảng chữ số điện tử. Việc 
thay bảng chữ số điện tử mang lại 
sự tiện lợi, giảm việc cho nhân viên 
hướng dẫn, giúp bệnh nhân tự nhận 
biết tới lượt mình, chủ động vào 
phòng khám không đợi đến nhân 
viên y tế đọc tên, đọc số như trước... 
Đối mới phong cách, thái độ 
phục vụ:

Song song với việc cải tạo và đầu 
tư về cơ sở hạ tầng, tập thể cán bộ 

nhân viên y tế của TTYT TP Vũng 
Tàu luôn chú trọng thay đổi nhận 
thức, coi người bệnh là đối tượng 
khách hàng đặc biệt và lấy sự hài 
lòng của người bệnh là tiêu chí đánh 
giá chất lượng chăm sóc y tế. Vì thế, 
việc nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng 
xử, nhất là với nét mặt, ánh mắt thân 
thiện, bệnh nhân đến đón tiếp niềm 
nở, về dặn dò chu đáo… là nhiệm 
vụ quan trọng và thường xuyên của 
cán bộ, nhân viên TTYT. 

Bác sĩ Bùi Xuân Thy - Giám đốc 
TTYT TP Vũng Tàu cho biết: “… 
Đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài 
lòng người bệnh vừa là nhiệm vụ 
chính trị, vừa là yếu tố quan trọng 

Khu vực ngồi chờ, có bảng điện tử thông báo số thứ tự lượt khám. 

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
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trong sự nghiệp phát triển đơn vị. Vì 
thế, trên hết chúng tôi phải tìm cách 
làm mới mình bằng những việc làm 
thiết thực nhất để làm sao người dân 
ngày càng hài lòng hơn với công tác 
phục vụ, chăm sóc sức khỏe của cán 
bộ nhân viên y tế”.
Người bệnh hài lòng, chất lượng, 
hoạt động nâng cao

Bà Lương Thị Thắm 62 tuổi, 
ở phường 11 là một trong số bệnh 
nhân đang ngồi chờ ở khu vực đăng 
ký khám chữa bệnh. Khi được hỏi, 
bà cho biết: “...tôi thấy khá thoải 
mái, dễ chịu. So với phòng trước đây 
thì chỗ làm mới này rộng, thoáng, 
mát hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng, 
phòng ốc cho bệnh nhân ngồi rất 
cần được thông thoáng. Có được 
như vậy mới giúp những người bệnh 
như chúng tôi cảm thấy không bị gò 
bó, khó chịu vì bản thân người bệnh 
vốn đã mệt mỏi sẵn rồi.” 

Còn ông Nguyễn Hữu Mạnh 71 
tuổi, ở phường 9 thì vui vẻ nói về 
bảng số điện tử: “...Tuổi của bác đã 
cao nên không còn tinh nhạy như 
còn trẻ. Vì thế, khi cầm tờ giấy nhỏ 
trên tay cùng với lời dặn dò của cô 

nhân viên y tế bác vẫn thấy có phần 
lo lắng. Nhưng khi đến trước cửa 
phòng khám, bác nhận thấy có một 
cái bảng hiển thị cả chữ số và tên của 
người khám theo thứ tự thì bác hiểu 
ngay những lời cô nhân viên kia dặn 
dò. Bác thấy bảng chữ số ấy rất hay 
giúp cho những người mới lần đầu 
đi khám không bị lúng túng, nhất 

là khi đến lượt ai vào khám bệnh là 
người đó tự biết”.

Bác sĩ Nguyễn Tâm Khánh - 
Khoa cấp cứu TTYT Tp Vũng Tàu 
cho biết: “...Kể từ khi mở rộng phòng 
cấp cứu, tăng thêm giường bệnh,… 
công việc ở đây trở nên thuận tiện 
hơn nhiều, máy móc không phải di 
chuyển, con người trong lúc làm 
nhiệm vụ cũng không bị vướng víu 
và đặc biệt là bệnh nhân dễ chịu, 
thoải mái hơn, không còn tình trạng 
cằn nhằn, khó chịu như trước”.

Với nỗ lực đầu tư cải tạo cơ sở 
vật chất, nâng cao tình thần phục 
vụ, TTYT TP Vũng Tàu ngày càng 
thu hút người bệnh đến khám. Năm 
2017 tổng số có 261.524 lượt bệnh 
nhân, đạt 108% kế hoạch năm, 
tăng 27.439 lượt so với năm 2016 
(234.085 lượt). Tin rằng, qua từng 
năm TTYT TP. Vũng Tàu sẽ có thêm 
nhiều cải thiện nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe 
của người dân trên địa bàn. 

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Quầy đăng ký khám chữa bệnh tại TTYT TP. Vũng Tàu rộng rãi, khang trang.

Bảng giá viện phí dễ thấy, dễ đọc.

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH    HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Tập huấn sử dụng dịch vụ công qua cổng thông tin điện tử  
của UBND tỉnh BR-VT.

Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa thăm khám cho bệnh nhân tại  
Khu Điều trị dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh.

Hội nghị khoa học Kỹ thuật Ngành Y tế năm 2017.

Từ tháng 4/2018, Ngành Y tế triển khai giao ban hàng tháng 
trực tuyến.

BS. Phạm Minh An – GĐ Sở Y tế (ở giữa) trao bằng khen của 
Bộ Y tế cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, 
năm 2016-2017.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH    HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh BR-VT tranh tài ở hai bộ môn bóng đá và bóng chuyền nước tại hội thao  
cán bộ Đoàn- Hội do tỉnh Tỉnh Đoàn tổ chức.

Trải nghiệm thực tế tại địa đạo Củ Chi.

Đoàn cơ sở Sở Y tế về nguồn thăm di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch phát triển Y, Dược học cổ truyền  
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020” và góp phần đạt Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã giai 

đoạn 2011 - 2020, Bản tin Sức khỏe BR-VT xin giới thiệu danh mục, công dụng  
của 60 cây thuốc Nam tuyến xã.

Cây GaiCây gai còn có tên khác là Trữ 
ma, là loại cây sống lâu năm, 
có thể cao tới 1-2m. Lá lớn, 

mọc so le, hình tim, dài 7-15cm, 
rộng 4-8cm, mép có răng cưa, gốc 
lá hình tim hay hơi tròn, mặt dưới 
trắng vì có nhiều lông trắng bạc, 
cuống lá màu đỏ có lông mềm; cụm 
hoa mọc thành chùm dày đặc ở kẽ 
lá. Cây mọc hoang hoặc được trồng 
làm thuốc. 

Bộ phận dùng làm thuốc: Lá 
và Rễ (củ). Lá thu hái quanh năm 
dùng khô hoặc tươi. Rễ thu hái vào 
mùa Thu - Đông. Đào rễ về rửa sạch 
đất, cắt thái miếng hoặc để nguyên 
rồi phơi khô hay sấy khô dùng dần.

Tính vị: Theo y học cổ truyền, 
rễ gai có vị ngọt, tính hàn, không 
độc, có tác dụng thanh nhiệt, tán ứ, 
lợi tiểu, an thai,… 

Một số đơn thuốc thường sử 
dụng trong nhân dân:

Lợi tiểu: Rễ gai 30g, sắc uống 
ngày 1 lần. Dùng 3-5 ngày.

Chữa đái dắt do nhiệt: Rễ gai 
30g, mã đề 30g, hành tươi 3 nhánh, 
sắc uống ngày 1 lần. Uống 3-5 ngày.

Cầm máu vết thương nhẹ: Lá gai 
tươi rửa sạch, giã nát đắp vào vết 
thương, băng lại có tác dụng cầm 
máu tốt.

Trị người nóng, tiểu tiện đỏ do 
nhiệt: Rễ gai 20g, lá cây cối xay 20g, 
nhân trần 15g, cát căn 10g, nước 

400ml. Tất cả rửa 
sạch, cho vào ấm 
đun sôi kỹ, dùng 
uống thay trà 
trong ngày. Dùng 

5-7 ngày.
Trị tiểu nước trắng 

đục như nước vo gạo do 
nhiệt: Rễ gai 30g, rau 
dừa nước 20g, thổ 
phục linh 20g, đinh 

lăng 16g, trinh nữ 16g, thương nhĩ 
16g. Cho tất cả vào ấm đất cùng với 
1.000ml nước sắc còn 250ml, chia 2 
lần uống trong ngày. Dùng 5-7 ngày.

Làm mụn nhọt giảm sưng đau và 
chóng mưng mủ: Lấy rễ gai và rễ cây 
vông vang, 2 thứ lượng bằng nhau, 
rửa sạch, giã nát đắp vào chỗ mụn 
nhọt ngày 1 lần. Làm 3 ngày liên tục.

Dưỡng huyết, an thai: Rễ cây 
gai tươi 30g sắc với 600ml nước, 
đun còn 200ml, chia làm 3 lần uống 
trong ngày. Hoặc: Rễ gai tươi 50g, 
hồng táo 10 quả, gạo nếp 100g; sắc 
rễ gai lấy nước nấu với gạo và hồng 
táo thành cháo, chế thêm gia vị, chia 
ra ăn vài lần trong ngày. Dùng 2-3 
ngày, không nên dùng kéo dài.

Lưu ý: Không phải bệnh thực 
nhiệt không dùng.

Bs. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai trao đổi về kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây gai xanh.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch 
bệnh, nâng cao vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, chính 
quyền địa phương trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, ngày 29/3/2018, Ban chỉ đạo Chăm sóc sức 
khỏe nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị ký kết 
liên tịch phòng chống dịch bệnh năm 2018.

Tại Hội nghị, sau phần báo cáo kết quả phòng chống 
dịch bệnh trên địa bàn Thành phố năm 2017, kế hoạch 
phòng chống dịch bệnh năm 2018 là phần ký kết liên 
tịch giữa 3 bên: TTYT thành phố - Phòng Giáo dục và 
Đào tạo Thành phố - Thành Đoàn thành phố; giữa TTYT 
Thành phố với 11 xã, phường trên địa bàn.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí  
cho hơn 100 người 

N g à y 
01/4/2018, Câu 
lạc bộ Thầy 
thuốc trẻ huyện 
Đất Đỏ tham gia 
hoạt động khám 
bệnh, tư vấn và 
cấp thuốc miễn 
phí cho hơn 
100 người là 
đối tượng thuộc 
diện chính sách, 
người cao tuổi 
tại xã Long Mỹ, 
huyện Đất Đỏ.

Đây là hoạt động nằm 
trong chương trình“Tuổi trẻ 
tình nguyện vì cộng đồng” do 
Huyện đoàn Đất Đỏ phối hợp 
Đoàn Thanh niên Thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương tổ chức 
trong thời gian 02 ngày (31/3 
và 01/4), với chuỗi hoạt động 
bao gồm: Thăm, tặng quà 03 
Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại thị 
trấn Phước Hải, tặng 100 suất 
quà trị giá 100 ngàn đồng/1 
suất, cho người dân khó khăn 

của xã Long Mỹ; tổ chức Gala 
”Khát vọng tuổi trẻ” tại Khu 
du lịch Đèo Nước ngọt thị trấn 
Phước Hải và khám chữa bệnh 
từ thiện. Chương trình nhằm 
kết nối, tăng cường mối quan 
hệ giao lưu, phối hợp giữa 02 
cơ sở đoàn, qua đó phát huy vai 
trò xung kích, tình nguyện của 
đoàn viên trong việc phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.
Tin, ảnh: T3G-TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Khởi động mô hình đa bậc 90-
90-90 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 6/4/2017, Ban quản lý các dự án 
hỗ trợ Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa 
-Vũng đã tiếp đoàn chuyên gia của CDC Hoa 
Kỳ (Trung tâm Dự phòng và kiểm soát dịch 
bệnh Hoa Kỳ) và VAAC (Dự án hỗ trợ phòng 
chống HIV/AIDS tại Việt Nam) nhằm triển 
khai mô hình đa bậc 90-90-90 (90% người 
nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV 
của mình, 90% người nhiễm HIV được điều trị 
bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm 
HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus 
kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp nhất 
để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây 
truyền cho người khác) tại BR-VT.

Tại buổi làm việc, 02 bên đã thảo luận các 
nội dung: phương hướng và chiến lược tổng thể 
để đạt mục tiêu 90-90-90; rà soát lại kế hoạch 
và các nguồn lực sẵn có để đạt các mục tiêu 
90-90-90; các giải pháp nhằm đạt mục tiêu 90-
90-90; nguồn nhân lực cần thiết để triển khai 
các hoạt động; xây dựng các kế hoạch bổ sung; 
các gói dịch vụ, cơ chế tài chính và định mức 
chi; kế hoạch cho hội thảo khởi động chương 
trình 90-90-90 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…

Buổi làm việc cùng nhà tài trợ CDC và 
VAAC là cơ sở giúp BR-VT sớm khởi động 
mô hình đa bậc 90-90-90 vào năm 2020 tiến 
đến mục tiêu loại trừ bệnh HIV/AIDS vào 
năm 2030. 

NGUYỄN THỊ DỊU

Thành phố Bà Rịa:

Ký kết liên tịch phòng chống dịch 
bệnh năm 2018

Toàn cảnh Hội nghị.

Được biết, thành phố Bà Rịa là địa phương đầu tiên 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị ký kết liên 
tịch phòng chống dịch bệnh trong năm 2018.

Tin, ảnh: BS LÊ ĐÌNH MINH ĐỨC
TTYT thành phố Bà Rịa

Bác sĩ CLB Thầy thuốc trẻ huyện Đất Đỏ khám sức 
khỏe cho người cao tuổi ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

19



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 9/5/2018, Đảng ủy Khối 
cơ quan tỉnh đã tổ chức hội 
nghị sơ kết 2 năm thực hiện 

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  
về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 
02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị 
trong toàn Đảng bộ đã quán triệt, 
triển khai thực hiện Chỉ thị một cách 
nghiêm túc. Nhiều cách làm hay, 
sáng tạo có sức lan tỏa, đạt kết quả 
cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã 
được xây dựng, nhân rộng các mô 
hình hay, tấm gương sáng và nhận 
được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, 
đảng viên, nhân dân. Các phong trào 
thi đua được triển khai rộng khắp gắn 
với việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
góp phần xây dựng tổ chức Đảng 
trong sạch, vững mạnh. Việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trở thành 
công việc thường xuyên của mỗi cơ 
quan, đơn vị, của mỗi cá nhân, làm 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức nhận thức sâu sắc 
những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về 
ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, không 
ngừng nỗ lực vươn lên... 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
đồng chí Đinh Văn Hùng - Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan 
tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ 

Đảng bộ khối cơ quan tỉnh: 

Sơ kết 2 năm thực hiện  
Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị

sở Đảng tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán 
triệt nghiêm túc Quy định 55-QĐ/
TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính 
trị (Khoá XII) về một số việc cần 
làm ngay để tăng cường vai trò nêu 
gương của cán bộ, đảng viên; cụ thể 
hóa nội dung quy định phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 
đơn vị về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt các cấp để tổ chức 
thực hiện; hoàn thành việc xây dựng 
chương trình của tập thể và kế hoạch 
hành động của cá nhân trong việc 
học tập theo chuyên đề từng năm. 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc 
phối hợp tốt với Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị rà soát, xây dựng bổ sung quy 
định chuẩn mực đạo đức, phong cách 
nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với 
cán bộ, công chức, viên chức; kịp 

thời chỉ đạo giải quyết những vấn 
đề bức xúc, nổi cộm ở từng lĩnh vực, 
cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền; phát hiện, biểu dương, 
nhân rộng các điển hình tiên tiến về 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; xử lý 
nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng 
viên vi phạm kỷ luật, nhằm góp phần 
củng cố lòng tin của quần chúng đối 
với Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối 
Cơ quan tỉnh đã tặng Giấy khen cho 
8 tổ chức cơ sở Đảng và 10 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 2 năm 
thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị; trao Bằng khen của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy cho 21 đảng viên “Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 
(2013-2017).

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH, MỸ DINH

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong 2 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ chính trị.

Đồng chí Đinh Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư  Đảng ủy 
Khối cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
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Tập huấn  
nghiệp vụ Thanh 
tra nhân dân

Ngày 09/4/2018, Liên 
đoàn Lao động tỉnh tổ 
chức hội nghị tập huấn 
nghiệp vụ Thanh tra nhân 
dân cho cán bộ công đoàn, 
Ban Thanh tra nhân dân ở 
các công đoàn cơ sở, trong 
đó Công đoàn Ngành Y tế có 30 cán bộ làm công tác 
thanh tra nhân dân tham gia lớp tập huấn này. 

Tại lớp tập huấn, ông Trần Văn Tư - Chuyên viên 
cao cấp, Trưởng phòng Chính sách Kinh tế Xã hội, Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai Nghị định số 
159/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Thanh tra nhân dân về tổ chức hoạt 
động của Ban Thanh tra nhân dân, bao gồm: nhiệm vụ, 
quyền hạn; cách thức xây dựng chương trình, kế hoạch; 
nội dung hoạt động giám sát và hoạt động xác minh của 
Ban Thanh tra nhân dân; nguyên tắc và lề lối làm việc; 
trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đối 
với hoạt động Thanh tra nhân dân tại đơn vị... Ngoài ra, 
Báo cáo viên cũng đã trao đổi, giải đáp, hướng dẫn cách 
thức giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá 
trình thực thi nhiệm vụ Thanh tra nhân dân, qua đó, nâng 
cao vai trò, năng lực của cán bộ làm công tác Thanh tra 
nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Quy 
chế dân chủ tại cơ sở. Tin, ảnh: HOA VIỆT

Tập huấn đăng ký và giải quyết  
hồ sơ qua cổng thông tin điện tử

Ngày 9/4, Sở Y tế tổ chức tập huấn cách thức nộp hồ sơ, 
thanh toán trực tuyến, tra cứu, thống kê...qua cổng thông tin 
điện tử: www.dichvucong.baria-vungtau.gov.vn của Ủy Ban 
Nhân Dân tỉnh cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của 
các đơn vị Y tế trực thuộc.

Cổng thông tin điện tử không chỉ góp phần giải quyết 
hành chính công theo hướng nhanh gọn, hiệu quả mà còn 
góp phần đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, tra cứu văn 
bản cũng như rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tránh tình trạng 
tồn đọng, kéo dài. Đây còn là kênh phản hồi, đóng góp ý 
kiến cho UBND tỉnh, để việc thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính ngày một tốt hơn.

Được biết, các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin 
sau khi được tập huấn sẽ triển khai nội dung này cho tất cả 
CC-VC-LĐ tại đơn vị mình để thay thế phương thức trực 
tiếp hoặc bằng giấy tờ truyền thống . Đây là bước tiến trong 
việc áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành 
chính mà Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã xác định là nhiệm vụ 
trọng tâm hàng đầu hiện nay. Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Ngày 14/4/2018, Đoàn cơ sở Sở Y tế tổ chức về nguồn 
tham quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tại huyện 
Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 30 đoàn viên các 
chi đoàn trực thuộc đã tham gia hoạt động này.

Đoàn cơ sở Sở Y tế:
Về nguồn thăm di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Chương trình bao gồm hoạt động: dâng hương, tham 
quan di tích, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, giao 
lưu văn hóa văn nghệ…với tổng kinh phí thực hiện là 36 
triệu đồng, do chính quyền hỗ trợ.

Đây là hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 
26/3/2018), 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền 
Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 128 
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đây 
cũng là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất vì 
nền hòa bình độc lập của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào 
về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, 
giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng 
thời là cơ hội để đoàn viên giao lưu học tập, trao đổi kinh 
nghiệm về chuyên môn cũng như kinh nghiệm trong tổ 
chức các hoạt động đoàn thể, tăng cường mối đoàn kết 
gắn bó giữa các cơ sở Đoàn trong toàn ngành. 

Tin ảnh: THẾ PHI

Các đoàn viên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng,  
liệt sĩ tại đền thờ Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Ông Trần Văn Tư – Chuyên viên 
cap cấp, Trưởng phòng Chính 
sách Kinh tế Xã hội, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam báo 
cáo viên tại hội nghị.

Cán bộ phụ trách CNTT – Sở Y tế hướng dẫn cách truy cập và sử 
dụng cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh BR-VT .
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Phát hiện và xử lý nghiêm 45 vụ vi phạm an 
toàn vệ sinh thực phẩm trong quý I năm 2018

Ngày 11/4, Sở Y tế tỉnh BR-
VT tổ chức giao ban quý I, 
năm 2018 về công tác An 

toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). 
Bác sĩ Phạm Minh An - Giám đốc 
Sở Y tế chủ trì Hội nghị. 

Bs. Tiêu Văn Linh - Chi Cục 
trưởng Chi Cục ATVSTP cho biết: 
“…Quý I năm 2018, toàn tỉnh đã 
kiểm tra được 2.758 cơ sở trên tổng 
số 9.004 cơ sở quản lý (chiếm tỷ 
lệ 30,6%), qua kiểm tra đã phát 
hiện 368 cơ sở có vi phạm các quy 
định về ATTP (thực phẩm không 
rõ nguồn gốc xuất xứ; cơ sở không 
có giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP hoặc giấy hết hạn; nhân viên 
không khám sức khỏe định kỳ, 
không có giấy xác nhận kiến thức 
ATTP), chiếm tỷ lệ 13,3%. Kết 
quả test nhanh thực phẩm tại các 
chợ trên toàn tỉnh đã phát hiện 45 
trường hợp có sử dụng chất cấm, 
vượt quá hàm lượng cho phép như: 
hàn the, formol, methanol, phẩm 
màu… Đoàn kiểm tra đã tiến hành 
xử lý vi phạm hành chính 30 cơ sở 
với tổng số tiền phạt là 75.300.000 
đồng và tiêu hủy sản phẩm ngay tại 

chỗ. Đồng thời thông qua đường 
dây nóng 088.8800.247 và email: 
duongdaynong@baria-vungtau.gov.
vn, Chi Cục đã xác minh và xử lý 
3 cơ sở không đảm bảo ATTP tại 
TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa và huyện 
Xuyên Mộc. Nhờ duy trì hoạt động 
kiểm tra thường xuyên liên tục, tính 
đến hết quý I/2018 chưa để xảy ra 
vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào 
trên địa bàn…”.

Sau khi lắng nghe các ý kiến 
phản ánh từ lãnh đạo các trung tâm 

y tế, Phòng y tế các huyện, thành 
phố về những khó khăn, bất cập 
trong công tác quản lý ATTP tại địa 
phương, Bs. Phạm Minh An đã chỉ 
đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần 
thực hiện trong thời gian tới: “Đối 
với Chi Cục ATVSTP, cần duy trì 
và tăng cường việc kiểm tra giám 
sát thường xuyên, nhất là trong các 
dịp lễ, không để xảy ra tình trạng 
ngộ độc thực phẩm tập thể. Tăng 
cường công tác truyền thông, đặc 
biệt là truyền thông đại chúng trên 
Đài PTTH tỉnh và Báo BR-VT, chú 
trọng thông tin để người dân biết về 
các chuỗi thực phẩm sạch đã và đang 
lưu hành tại thị trường tiêu dùng tỉnh 
nhà. Với các đơn vị tuyến huyện, 
cần phối hợp chặt chẽ cùng Trung 
tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Chi Cục 
ATVSTP tỉnh để được hỗ trợ các 
trang thiết bị và kỹ thuật phục vụ 
cho công tác kiểm tra, phát hiện thực 
phẩm bẩn nhanh chóng, chính xác. 
Bên cạnh đó, tiếp tục xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm ATVSTP và 
công bố rộng rãi để người tiêu dùng 
biết, tẩy chay”…

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Bs. Phạm Minh An – GĐ Sở Y tế chỉ đạo tại cuộc họp.

Bs. Tiêu Văn Linh - Chi Cục trưởng Chi Cục ATVSTP báo cáo tại buổi giao ban.
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Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018
Sáng 18/4/2018, tại hội trường UBND thị trấn Phước 

Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban chỉ 
đạo liên ngành an toàn thực thẩm (ATTP) tỉnh phối 

hợp với Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Đất Đỏ, tổ chức 
Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2018 với 
chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm”.

Tham dự lễ phát động có Ông Nguyễn Văn Thái - PGĐ 
Sở Y Tế, Ủy viên thường trực BCĐLN ATTP tỉnh; bà Đỗ Thị 
Hồng - Phó chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, Phó Ban chỉ đạo 
liên ngành ATTP huyện Đất Đỏ; Ông Tiêu Văn Linh - Chi 
cục trưởng chi cục ATVSTP; đại diện các sở, ban, ngành, 
các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang; chủ các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; các cơ quan thông tấn, 
báo chí,… và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ 
tham gia lễ phát động.

Thay mặt BCĐ liên ngành ATTP tỉnh, ông Nguyễn Văn 
Thái đã phát động Tháng hành động ATVSTP năm 2018: 
“An toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi 
cá nhân, gia đình, mỗi quốc gia và trên toàn thế giới, nó ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng giống nòi, liên quan 
đến sự phát triển thương mại, kinh tế, du lịch, an sinh xã hội 
và hội nhập quốc tế”. Đồng thời bài phát biểu cũng nêu rõ 
thực trạng về tình hình VSATTP trên địa bàn tỉnh BR-VT 
hiện nay; những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản 
lý ATTP; những hạn chế trong nhận thức và thực hành của 
người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh… 
Từ đó kêu gọi toàn thể cộng đồng và xã hội cùng chung sức, 
nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2018 với 
chủ đề: “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Hồng một lần nữa khẳng 
định tầm quan trọng của việc ra quân Tháng hành động 

ATVSTP, phát biểu nêu rõ: “Ngoài các hoạt động thường 
xuyên bảo đảm ATVSTP thì Tháng hành động vì An toàn 
thực phẩm còn là điểm nhấn trong năm tạo bước chuyển biến 
mới trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan 
quản lý, các doanh nghiệp và người tiêu dùng đối với công 
tác đảm bảo ATVSTP”.

Hưởng ứng tháng hành động vì ATTP, ông Hồ Văn Hoàng 
- đại diện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thị 
trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ bày tỏ quyết tâm không kinh 
doanh thực phẩm bẩn, đồng thời ký cam kết kinh doanh và 
sử dụng thực phẩm an toàn.

Sau lễ phát động, 09 xe loa tuyên truyền diễu hành dọc 
theo các trục lộ chính trên địa bàn huyện với khẩu hiệu hành 
động ngắn gọn, dễ hiểu, kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh…nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật 
về ATTP, coi việc thực hiện ATTP vừa là lương tâm, vừa là 
trách nhiệm đối với cộng đồng.

KS. NGUYỄN THỊ THAO
CCATVSTP tỉnh BR - VT

TTYT huyện Châu Đức: 

Tập huấn phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ, viên chức lao động
Trong 02 ngày 18/4 và 26/4, 

được sự hướng dẫn về mặt chuyên 
môn từ Phòng cảnh sát Phòng cháy 
chữa cháy tỉnh BR-VT, TTYT huyện 
Châu Đức tổ chức lớp huấn luyện, bồi 
dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa 
cháy (PCCC) cho toàn thể cán bộ, 
viên chức lao động công tác tại Trung 
tâm và các trạm y tế trực thuộc.

Lớp tập huấn gồm 02 phần là lý 
thuyết và thực hành. Phần lý thuyết, 
học viên được tiếp cận những kiến 
thức cơ bản về PCCC, phương pháp 
bảo quản, sử dụng các phương tiện 
PCCC thông thường như bình CO2, 

bình bột. Phần thực hành, học viên 
được hướng dẫn thao tác sử dụng 
bình chữa cháy, dập khay xăng cháy, 
dùng mền dập phuy xăng cháy…

Kết thúc lớp tập huấn, các học 
viên được củng cố thêm kiến thức 
phòng cháy cơ bản cũng như nâng 
cao kỹ năng chữa cháy, sẵn sàng, chủ 
động đối phó với các tình huống có 
nguy cơ gây cháy, xử lý kịp thời, hiệu 
quả khi xảy ra cháy, đảm bảo an toàn 
tính mạng cho bản thân, cho người 
bệnh và bảo toàn cơ sở vật chất của 
đơn vị.

Tin, ảnh:  
NGUYỄN LONG PHƯƠNG TRANG

Ông Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y Tế, Ủy viên thường trực BCĐLN 
ATTP tỉnh phát biểu phát động tại buổi lễ. Ảnh: THĂNG THÀNH

Học viên thực tập thao tác dập lửa đám cháy
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Năm 2017, xử phạt 243 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh 
thực phẩm với số tiền hơn 1 tỷ đồng

Ngày 19/04/2018, Ban chỉ 
đạo liên ngành an toàn thực 
phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an 
toàn thực phẩm (ATTP) năm 2017 
và triển khai kế hoạch “Tháng hành 
động vì ATTP” năm 2018. Tham dự 
Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND 
các huyện/thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe BS.Tiêu Văn Linh - Chi cục 
trưởng Chi cục ATVSTP báo cáo 
tổng kết công tác ATTP năm 2017, 
phương hướng hoạt động năm 2018 
và triển khai kế hoạch “Tháng hành 
động vì ATTP” năm 2018. Báo cáo 
cho biết: ...Trong năm 2017, 3 ngành: 
Y tế, Công thương, Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn đã tổ chức 119 đợt 
kiểm tra ATTP từ tuyến tỉnh đến tuyến 
huyện, xã. Kết quả, đã tiến hành thanh 
tra, kiểm tra 17.750 cơ sở trên tổng số 
52.372 cơ sở được quản lý, phát hiện 
1.196 cơ sở vi phạm, chiếm 13,5%, 
tiến hành xử phạt 243 cơ sở với số tiền 
phạt hơn 1 tỷ VNĐ. Ngoài ra, trong 
năm 2017 đã xảy ra 6 vụ ngộ độc thực 
phẩm với tổng số 167 nạn nhân, tăng 
so với năm 2016, tuy nhiên không có 
ca tử vong (năm 2016 có 10 cas ngộ 
độc và có 03 cas tử vong); phát hiện 
và xử lý nhanh 2 trường hợp sản xuất 
nước uống đóng chai không đảm bảo 
an toàn vệ sinh, có cặn ở đáy chai từ 
phản ánh của người dân qua đường 
dây nóng 088.8800.247 và email: 
duongdaynong@bairia-vungtau.gov.
vn .

Đặc biệt, đội phản ứng nhanh về 
ATTP của tỉnh đã tiến hành xác minh 
và làm rõ thông tin về vụ cá khô tại 
thị trấn Phước Hải, tỉnh BR-VT có 
sử dụng các loại hóa chất trong quá 
trình chế biến gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe người tiêu dùng và kết luận đây 
là thông tin không chính xác, giúp định 
hướng dư luận, tránh hiểu nhầm, ảnh 
hưởng đến đời sống và thương hiệu 
của làng nghề truyền thống.

Tại Hội nghị, nhiều bất cập, hạn 
chế trong công tác quản lý ATTP được 
các đại biểu nêu ra và bàn giải pháp 
tháo gỡ như: nhận thức của một bộ 
phận cán bộ, người sản xuất và tiêu 
dùng về ATTP chưa đầy đủ; việc sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ 
chưa được kiểm soát; việc truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm còn nhiều bất 
cập; nhiều người dân chưa biết đến các 
chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đã 
đưa ra thị trường của tỉnh; việc tiêu thụ 
các sản phẩm mất an toàn thực phẩm 
tại các chợ tự phát, chợ cóc trên địa bàn 
các khu dân cư, khu công nghiệp vẫn 
chưa được xử lý dứt điểm; công tác 
kiểm tra, giám sát ATTP ở một số địa 
phương còn thụ động, xử lý vi phạm 
chưa kiên quyết, chưa bảo đảm tính 
răn đe…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông 
Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế, 
Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành 
ATTP tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa 
phương cần nâng cao hiệu lực quản lý 
nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, triển 
khai thực hiện các quy định của pháp 
luật về ATTP. Xây dựng chương trình 

kế hoạch đảm bảo ATTP theo trọng 
tâm của từng ngành, địa phương. Đẩy 
mạnh công tác truyền thông nhằm tạo 
chuyển biến sâu sắc về nhận thức của 
cộng đồng, trong đó tập trung tuyên 
truyền tới tận các xã, phường, các chợ 
nhỏ lẻ và các hộ sản xuất. Công bố rộng 
rãi, kịp thời trên các phương tiện thông 
tin đại chúng kết quả thanh tra, kiểm 
tra, phân loại các cơ sở sản xuất kinh 
doanh thực phẩm, các vụ việc, hành 
vi vi phạm ATTP để nhân dân biết và 
tránh sử dụng các sản phẩm không 
đảm bảo.Tăng cường công tác kiểm 
tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và 
ngăn chặn các hành vi vi phạm về vệ 
sinh thực phẩm ngay từ cơ sở. Đối với 
hành vi vi phạm pháp luật về ATTP cần 
xử lý nghiêm khắc để răn đe. Theo dõi 
sát thông tin phản ánh của người dân 
qua đường dây nóng để kịp thời xử lý...

Cũng tại Hội nghị, có 10 tập thể và 
17 cá nhân vinh dự được nhận bằng 
khen của UBND tỉnh vì thành tích xuất 
sắc trong quá trình triển khai, thực hiện 
Chương trình An toàn thực phẩm tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014-2017.

THĂNG THÀNH - ĐINH NGÂN

Ông Phạm Minh An - GĐ Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh, trao 
bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
ATTP giai đoạn 2014-2017. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Hội nghị khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh BR-VT 
năm 2017

Ngày 20/4, tại Bệnh viện Bà 
Rịa, Sở Y tế tổ chức hội nghị Khoa 
học kỹ thuật ngành y tế tỉnh BR-VT 
năm 2017. Tham dự và tham gia 
điều hành các nhóm chuyên đề có 
PGS.TS Trần Thiện Thuần, PGS.
TS Nguyễn Đỗ Nguyên - Trường 
ĐH Y Dược TPHCM; PGS. TS 
Đặng Văn Chính - Viện trưởng 
Viện Y tế công cộng TPHCM; 
BS CKII Lê Vinh - nguyên Phó 
Viện trưởng Viện y tế công cộng 
TPHCM. Đặc biệt Hội nghị có sự 
tham dự, báo cáo đề tài nhằm trao 
đổi, chia sẻ chuyên môn từ các đơn 
vị bạn: TP HCM, Bình Dương, 
Đồng Nai và Bình Thuận.

Có 25 đề tài nghiên cứu khoa 
học thuộc 3 lĩnh vực: điều trị, dự 
phòng và điều dưỡng báo cáo tại 
Hội nghị, trong đó có một số đề 

tài tiêu biểu nhận được nhiều sự 
quan tâm như: Rối loạn Lipid máu 
ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 
điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 
Xuyên Mộc; Thực trạng vận động 
thể lực của bệnh nhân đái tháo 
đường type 2 tại thành phố Thủ 
Dầu Một tỉnh Bình Dương; Tình 
hình ngưng máu tuần hoàn trước 
viện tại Bệnh viện Bà Rịa… 

Các chuyên gia tham dự và Hội 
đồng khoa học công nghệ ngành y 
tế tỉnh BR-VT đánh giá cao những 
sáng kiến và kết quả nghiên cứu 
từ các đề tài, đồng thời bày tỏ hy 
vọng sẽ có nhiều đề tài được đưa 
vào áp dụng thực tế góp phần nâng 
cao năng lực quản lý, cải thiện dịch 
vụ và hiệu quả phòng bệnh, chữa 
bệnh cho người dân.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Tập huấn phương pháp xét 
nghiệm nhanh thực phẩm 

Ngày 23/4/2018, Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm (ATVSTP) tập huấn kỹ 
năng tự kiểm soát chất lượng thực phẩm 
đầu vào cho cán bộ quản lý, nhân viên 
làm việc tại bếp ăn tập thể của Công ty 
Chế biến khí Vũng Tàu.

Tại lớp tập huấn, bên cạnh việc cung 
cấp thêm các kiến thức về lĩnh vực ATTP, 
giải đáp một số thắc mắc về quy định 
trong quản lý bếp ăn tập thể, các học viên 
còn được hướng dẫn kỹ thuật thực hiện 
test nhanh giúp phát hiện các chất hàn 
the, foocmon, độ ôi khét dầu mỡ, phẩm 
màu độc hại… có trong thực phẩm để 
chủ động loại bỏ, nhằm đảm bảo ATTP, 
góp phần chăm lo sức khỏe cho người 
lao động.

Được biết, thời gian tới Chi cục 
ATVSTP sẽ tiếp tục tập huấn nội dung 
này cho các công ty, xí nghiệp khác có 
tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Tin, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP 

TIN VĂN BẢN
• Ngày 28/3/2018, Sở Y tế phát hành văn bản số 

212/PC-VP triển khai Quyết định 470/QĐ-UBND ngày 
19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính 
cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành 
thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

• Ngày 10/4/2018, Sở Y tế phát hành văn bản số 
248/PC-NVY triển khai công văn số 6195/QLD-KD 
ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đảm 
bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh dại

• Ngày 11/4/2018, Sở Y tế phát hành văn bản số 
871/SYT-VP triển khai Quyết định số 2318/QĐ-BYT 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh 
dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên đã được 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.
baria-vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của 
Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC
(TH)

BS. Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y tế (ở giữa) tặng hoa và trao giấy chứng nhận  
cho các đề tài xuất sắc.

Cán bộ Chi cục ATVSTP hướng dẫn kỹ thuật 
test nhanh thực phẩm cho học viên.
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/Số lô Lý do Biện pháp 
xử lý

viên nén Misoprostol (Misoprostol 200mcg) Công ty cổ phần sinh học Dược phẩm Ba 
Đình sản xuất. VD-20509-14  0207 đình chỉ lưu hành Thu hồi

Thuốc viên nén Misoprostol (Misoprostol 
200mcg)

Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba 
Đình sản xuất. VD-20509-14  0207 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng. Thu hồi

Thuốc giả mang tên Zinnat 500 mg Film Tablet

Trên nhãn ghi mạo danh nhà sản xuất: 
Công ty Glaxo Operatione UK Ltd-Anh; 
doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty cổ 
phần Armephaco.

14209/QLD-KD C763039 Thuốc giả. Thu hồi

Mặt nạ thải độc

Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm 
đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty 
cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất và 
thương mại Minhoo (tại 02 địa chỉ: 86 
phố Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, 
TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình và xã Vũ 
Đông, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

17/15/CBMP-TB

Công ty không đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn 
“Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp 
hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN).

Thu hồi
Mặt nạ thải độc 24/15/CBMP-TB Thu hồi
Mặt nạ dậy thì 19/15/CBMP-TB Thu hồi
Mặt nạ dậy thì 26/15/CBMP-TB Thu hồi
Khoáng khử mùi Min Hoo 12/16/CBMP-TB Thu hồi
Sữa rửa bột Min Hoo 31/16/CBMP-TB Thu hồi
Trị mụn dược liệu 18/15/CBMP-TB Thu hồi
Trị mụn dược liệu 25/15/CBMP-TB Thu hồi
Gel bôi ngoài da Kony

Công ty TNHH Dược phẩm Bimex nhà 
phân phối các sản phẩm mỹ phẩm ra 
thị trường.

09/15/CBMP-HY 03/9/2015

Công ty TNHH Dược phẩm Bimex đề nghị thu 
hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục 
kinh doanh các sản phẩm trên.

Thu hồi
Nước muối Tâm an NaCl 0,9% 11/15/CBMP-HY 03/9/2015 Thu hồi
Dung dịch xịt diệt khuẩn khử mùi 12/15/CBMP-HY 03/9/2015 Thu hồi
Dung dịch vệ sinh Femi SOFT 04/16/CBMP-HY 07/3/2016 Thu hồi
Cám gạo ngọc trai Oryza Pearl 14/16/CBMP-HY 28/6/2016 Thu hồi
Dầu gội dược liệu Landy Soft 15/16/CBMP-HY 28/6/2016 Thu hồi
Gói tắm bé thảo dược Landy Baby 17/16/CBMP-HY 28/6/2016 Thu hồi
Nước súc miệng C- Active 18/16/CBMP-HY 28/6/2016 Thu hồi
Sữa tắm thảo dược Landy Flower 19/16/CBMP-HY 28/6/2016 Thu hồi
Bình Minh Vixi 52/17/CBMP-HY 07/8/2017 Thu hồi

Kem dưỡng trắng da chống dị ứng - 30gram
Công ty TNHH Mỹ phẩm Phi Thanh Vân 
đứng tên công bố và chịu trách nhiệm 
đưa sản phẩm ra thị trường

002040/15/CBMP-HCM 12/2019 Mẫu thử không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ 
tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định; 
Không thống nhất thông tin về thành phần các 
parabens và 2- Phenoxyethanol kê khai trên 
Phiếu công bố các sản phẩm mỹ phẩm. 

Thu hồi

Sữa tắm trắng da toàn thân cao cấp - 200ml 003203/13/CBMP-HCM H1010636 Thu hồi

Star wars EP.VII shampoo & shower gel Công ty Union Cosmetics S.R.L sản xuất, 
Công ty cổ phần quốc tế Ngân An chịu 
trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

9692/16/CBMP-QLD 31/05/2016 Mỹ phẩm lưu thông có thành phần công 
thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã 
công bố.

Thu hồi

The 7 dwarfs shampoo & conditioner 
wildberries “dopey” with organic oat extract 9699/16/CBMP-QLD 31/05/2016 Thu hồi

Dior Sourcils Poudre Crayon à sourcils mine 
poudre Powder Eyebrow Pencil (093-Black; 
593- Brown; 453-Sand)

Công ty Parfums Christian Dior sản xuất, 
Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam chịu 
trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

94410/14/CBMP-QLD 10/04/2014 + Sản phẩm Dior Sourcils Poudre Crayon à 
sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil 
(093-Black; 593-Brown; 453-Sand): mỹ phẩm 
lưu thông có chứa chất Propylparaben có hàm 
lượng vưọt quá giới hạn cho phép theo quy 
định của ASEAN.
+ Sản phẩm Dior Home Sport very cool spray 
fresh eau de toillete và Dior J’Adore L’or Essence 
de Parfum: mỹ phẩm lưu hành có thành phần 
công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất 
không đúng như hồ so đã công bố.

Thu hồi

Dior Home Sport very cool spray fresh eau 
de toillete 54907/18/CBMP-QLD 03/01/2018 Thu hồi

Dior J’Adore L’or Essence de Parfum 37433/17/CBMP-QLD 21/06/2017 Thu hồi

Phong tê thấp Hoàng Xuân Công ty cổ phần Đông Nam Dược 
Bách Xuân

42/17/CBMP-TB ngày 
03/10/2017

Các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông không đáp 
ứng quy định về ghi nhãn mỹ phấm.

Thu hồi

Bột ngâm chân phong thấp Công ty cổ phần thương mại 
Dược VTYT Khải Hà

20/14/CBMP-TB ngày 
17/10/2014 Thu hồi

Nước tắm Herbal Công ty TNHH Dược Minh Châu 48/16/CBMP-TB ngày 
30/10/2016 Thu hồi

Abby Công ty cổ phần EU Pharma Việt Nam 33/17/CBMP-TB ngày 
05/09/2017 Thu hồi

NGỌC TRẦN (TH)
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THÔNG TIN DƯỢC
Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:



“Tôi không quan tâm bạn 
làm công việc gì mà tôi 
quan tâm bạn làm việc 

đó như thế nào” - Câu nói này tôi 
đã nghe nhiều lần nhưng chỉ thực 
sự hiểu hết ý nghĩa của nó sau lần 
gặp gỡ hộ lý Võ Thị Kim Sa, công 
tác tại Khoa cấp cứu Trung tâm Y 
tế huyện Đất Đỏ.

Thành thật mà nói, trong lần đầu 
tiếp xúc, ấn tượng duy nhất của tôi 
về chị đó là sự mộc mạc, kiệm lời, 
hỏi gì nói đó - kiểu giao tiếp không 
“hại não” khi tiếp xúc thông thường 
nhưng với một người đang làm công 
việc “vẽ chân dung” như tôi thì đúng 
là một thử thách.

Sau gần 1 giờ trao đổi cùng chị, 
toàn bộ thông tin tôi có được là: Chị 
Sa sinh năm 1980, quê gốc huyện 
Đất Đỏ, tỉnh BR-VT. Đã làm công 
việc dọn dẹp, vệ sinh tại TTYT từ 
năm 2011 nhưng chính thức đi học 
và mang chức danh Hộ lý từ năm 
2015. Tính thời gian công tác, chị 
có 8 năm gắn bó với công việc dọn 
dẹp, vệ sinh, phục vụ người bệnh 
tại khoa cấp cứu của TTYT. Tất cả 
chỉ vậy, không thêm bất cứ thông 
tin gợi mở nào.

“Phải có lý do để chị được đồng 
nghiệp quý mến, giới thiệu là một 
gương điển hình của đơn vị”? Nghĩ 
vậy nên tôi quyết định tự tìm hiểu 
bằng một kênh thông tin khác, chân 
thực và khách quan hơn.

Là thời gian sau giấc trưa nên khi 
tôi có mặt, hành lang Khoa Cấp cứu 
khá vắng vẻ, yên tĩnh, một vài thân 
nhân ngồi trông nom người nhà của 
mình ngay trước cửa phòng bệnh, 
không khó để bắt chuyện và làm 
quen với họ. Sau vài câu thăm hỏi 
xã giao, tôi chủ ý khen: “Công nhận 

Khoa cấp cứu sạch sẽ, gọn gàng quá. 
Trời nóng như vậy mà cảm giác ở 
đây không nóng chút nào”. Ngay lập 
tức chị Trương Hải Âu - một thân 
nhân lên tiếng: “Là nhờ có cô Sa 
quét dọn, lau chùi suốt ngày đó chị”. 
“là chị Sa - hộ lý phải không ạ?” - tôi 
hỏi; “đúng rồi, cô đó đó, hôm nay 
là ca trực của cô Sa mà” - Chị Âu 

trả lời; “thân nhân của chị nhập viện 
lâu rồi hay sao mà chị biết và nhớ 
tên chị Sa” - tôi hỏi tiếp; “Chồng tui 
mới nhập viện sáng nay thôi, nhưng 
tui nhớ cô Sa là vì lúc đó ổng ói giữ 
lắm, tôi sợ quá, luýnh quýnh có biết 
làm gì đâu, may nhờ có cô Sa giúp 
đỡ, làm hết mọi việc. Nhìn cô ấy 
lau dọn sản phẩm do bệnh nhân ói 

HOA ĐẸP NGÀNH Y

Lặng lẽ làm đẹp nghề

Hộ lý Võ Thị Kim Sa vệ sinh phòng bệnh.
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ra tôi ái ngại quá chừng, vậy mà cô 
ấy không nề hà gì, còn động viên tôi 
yên tâm, tin tưởng vào bác sĩ nên tôi 
cảm động và nhớ tên cô ấy luôn”.

Bác Nguyễn Công Trực - cũng 
là thân nhân người bệnh tiếp lời: 
“Cô Sa tốt tính lắm. Thấy tui già 
cả, đi lại khó khăn, cô ấy thường 
quan tâm giúp đỡ, sáng tới giờ cổ 
mua cháo dùm tôi hai lần rồi. Bà 
nhà tôi nằm một chỗ, đại tiện, tiểu 
tiện không tự chủ được, cổ tới lui 
dọn dẹp hoài, không có cổ thiệt tui 
không biết tính sao”.

Những gì tìm hiểu được về chị Sa 
tuy rất thú vị nhưng hoàn toàn không 
bất ngờ, vì đã công tác trong ngành y 
nhiều năm, tiếp xúc với nhiều người, 

nhiều vị trí công việc khác nhau, 
tôi nghiệm ra một điều, hầu hết họ 
đều ngại nói về bản thân mình, ngại 
kể lể về những vất vả trong công 
việc hàng ngày vì họ coi đó là điều 
hiển nhiên, là trách nhiệm mà nếu 
đã chọn nghề y thì phải chấp nhận, 
do đó nếu muốn biết về họ, hiểu về 
họ, tốt nhất nên tìm hiểu từ đối tượng 
mà họ phục vụ hoặc từ những người 
đồng nghiệp gần gũi, gắn bó.

Với suy nghĩ đó, tôi tiếp tục tìm 
gặp Huỳnh Thị Dung, điều dưỡng 
trưởng Khoa Cấp cứu, cấp trên 
trực tiếp của chị Sa. Ngay khi biết 
ý định của tôi, Dung dí dỏm nói:  
“Em sẽ “bật mí” những thông tin 
“độc quyền” về chị Sa mà nếu chị 

có hỏi chị ấy cũng sẽ không kể đâu. 
Thứ nhất, chị Sa là người “biết việc” 
và luôn chủ động tìm việc để làm. 
Ngoài làm tròn chức trách nhiệm 
vụ được giao, chị sẵn sàng hỗ trợ 
cho đồng nghiệp khi cần. Lúc Khoa 
đông bệnh, dù không trực tiếp làm 
chuyên môn, chị vẫn tham gia vào 
việc sắp xếp trật tự, khéo léo trấn an, 
động viên người nhà bệnh nhân. Có 
khi gặp phải thân nhân hung hãn, 
tìm cách gây sự với y, bác sĩ, chị 
Sa vẫn dũng cảm đứng ra xoa dịu 
tâm lý của họ, giúp chúng em yên 
tâm xử lý về mặt chuyên môn. Lại 
có khi, anh em trong Khoa tất bật 
với công việc không có thời gian ăn 
uống, chị Sa lẳng lặng nấu ăn mang 
đến cho mọi người để giữ sức khỏe. 
Thứ hai, chị Sa luôn phục vụ người 
bệnh chu đáo, tận tình. Nhiều trường 
hợp bệnh nhân không có người thân 
chăm sóc, chị tự tay tắm rửa, thậm 
chí bỏ tiền ra mua cháo, mua sữa 
giúp họ, xin vải thừa để may quần 
áo cho họ thay… Thứ ba, dù đồng 
lương hộ lý eo hẹp, chị vẫn rất nhiệt 
tình đóng góp, tham gia các hoạt 
động từ thiện do đơn vị và các tổ 
chức quyên góp… Một người tốt 
như vậy, đồng nghiệp và bệnh nhân 
quý mến cũng là lẽ thường”.

Ai đó đã từng nói: “Mọi người sẽ 
quên rất nhanh việc bạn làm nhưng 
họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt 
thế nào”. Với chị Sa, có thể công 
việc của chị thầm lặng hơn so với 
những ngành nghề khác trong xã hội 
và vai trò cũng không to tát bằng, 
nhưng với tinh thần trách nhiệm và 
tấm lòng, chị đã làm cho công việc 
của mình trở nên ý nghĩa, thiết thực, 
đồng thời chứng minh một chân lý, 
trong nghề y tất cả các vị trí, nếu có 
lòng say mê và tâm huyết đều đem 
lại những lợi ích to lớn cho người 
bệnh, góp phần nâng cao chất lượng 
khám, điều trị, đáp ứng sự hài lòng 
và làm đẹp thêm hình ảnh người thầy 
thuốc trong mắt nhân dân.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

HOA ĐẸP NGÀNH Y

Hộ lý Võ Thị Kim Sa cần mẫn làm việc hàng ngày.
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  PV.T4G: Thưa ông NXH, tham 
nhũng hiện đang là vấn đề hết sức 
nhức nhối ở Việt Nam. Với mỗi 
ngành, nghề thì nạn tham nhũng 
lại có những biểu hiện khác nhau. 
Vậy theo ông, trong ngành Y tế nói 
chung, lĩnh vực nào có nguy cơ tham 
nhũng cao nhất và hậu quả của nó 
đối với ngành là gì?

- Ông NXH: Thanh tra Bộ Y 
tế đã từng nhận định “…có hiện 
tượng một số nhân viên y tế vòi 
vĩnh, nhũng nhiễu để nhận phong 
bì; kê đơn nhiều loại tân dược đắt 
tiền nhằm được hưởng hoa hồng...
những tiêu cực nêu trên tuy không 
phải là phổ biến nhưng là thực tế 
đang tồn tại tại một số ít cơ sở y tế, 
cũng như với một số cán bộ trong 
ngành”. Báo cáo của các chuyên 
gia cũng chỉ ra rằng, trong ngành y 
tế, một số lĩnh vực có thể coi là có 
nguy cơ tham nhũng cao bao gồm: 
Thứ nhất là quản lý nhà nước trong 
ngành y tế, từ việc cấp phép, mua 
sắm, tuyển dụng và thăng chức tới 
quản lý tài chính; thứ hai là cung 

cấp dịch vụ tại các cơ sở Y tế và 
mối quan hệ với các cán bộ trong 
ngành Y tế, lạm dụng kiến thức nghề 
nghiệp, đối xử cực đoan và kê đơn 
quá nhiều loại thuốc…; thứ ba là 
lạm dụng BHYT trong khám chữa 
bệnh tại các cơ sở Y tế…

Hậu quả mà tham nhũng để lại, 
không chỉ riêng với ngành y tế mà 
với bất cứ ngành nghề nào cũng hết 
sức nghiêm trọng, nó làm mất niềm 
tin của người dân vào thể chế, gây 
ra sự bất bình, bức xúc thậm chí là 
những phản ứng tiêu cực từ người 
dân; gây thiệt hại lớn về tài sản của 
Nhà nước, của tập thể và của công 
dân; làm đảo lộn những chuẩn mực 
đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ cán 
bộ, công chức nhà nước…

Tuy nhiên, với việc triển khai 
nhiều biện pháp quyết liệt nhằm 
phòng chống và đẩy lùi tham nhũng 
trong ngành y tế, trong đó tập trung 
cho công tác tuyên truyền pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng, đồng 
thời gắn với việc thực hiện “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan 
liêu; nâng cao ý thức trách nhiệm, 
hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, lao động 
ngành y tế, những năm gần đây, 
công tác này đã đạt được những kết 
quả tích cực và có nhiều tiến bộ so 
với các năm trước.
  PV. T4G: Trong công tác 

phòng chống tham nhũng, Thanh 
tra Sở là bộ phận thường trực, theo 
dõi, đôn đốc, giúp Ban lãnh đạo 
ngành chỉ đạo, giải quyết những vụ 
việc liên quan đến công tác phòng 
chống tham nhũng. Vậy ông có thể 
cho biết, hoạt động thanh tra, kiểm 
tra được triển khai như thế nào? Đã 
phát hiện được bao nhiêu vụ việc 
trong năm 2017, mức độ của các vụ 
việc cũng như những khó khăn, bất 
cập trong quá trình xác minh, giải 
quyết tận gốc các vụ việc?

- Ông NXH: Thanh tra Sở là bộ 
phận tham mưu Giám đốc Sở trong 
công tác phòng, chống tham nhũng. 

Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Triển khai nghiêm túc, tích cực công tác 
phòng chống tham nhũng

Đảng ta xác định tham nhũng, lãng phí là giặc nội xâm, liên quan mật thiết 
đến sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp 
bách, quyết liệt, không thể chùn bước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 
“Ai nhụt chí chống tham nhũng thì dẹp sang bên để người khác làm”.

Cùng với các cấp, ngành, địa phương, trong những năm qua, Sở Y tế tỉnh BR-
VT đã quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, Nhà nước 
về phòng, chống tham nhũng… Để hiểu rõ hơn về công tác này, cũng như những 
nỗ lực của ngành Y tế tỉnh nhà trong việc phòng, chống tham nhũng, phóng viên 
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe (PV. T4G) đã có cuộc phỏng vấn ông 
Nguyễn Xuân Hùng (NXH) - Chánh thanh tra Sở Y tế xung quanh nội dung trên. 
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Ông Nguyễn Xuân Hùng 
Chánh thanh tra Sở Y tế
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Đối với ngành Y tế tỉnh BR-VT, vấn 
đề này được Đảng ủy, Ban Giám đốc 
Sở đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu 
sát. Tuy nhiên công tác này vẫn còn 
nhiều khó khăn. Hiện tại lực lượng 
thanh tra Sở rất mỏng, không có 
nhân sự chuyên ngành tài chính. Mặt 
khác, chúng tôi phải thực hiện nhiều 
nhiệm vụ khác như: tham mưu giải 
quyết đơn thư, kiểm tra các cơ sở 
hành nghề y, dược tư nhân, các cơ sở 
khám chữa bệnh công lập… do đó, 
thời gian dành cho công tác phòng, 
chống tham nhũng còn hạn chế. 

Để khắc phục khó khăn về nhân 
lực, trước mắt, thanh tra Sở đã kịp 
thời tham mưu Lãnh đạo Sở huy 
động nhân lực từ các phòng chuyên 
môn của Sở và các đơn vị trực thuộc, 
phục vụ công tác kiểm tra tài chính. 
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích 
cực trao đổi, học tập kinh nghiệm 
nhằm nâng cao nghiệp vụ phòng 
chống tham nhũng. Đẩy mạnh 
tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, 
chống tham nhũng, Luật thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; quán triệt 
đầy đủ mục đích, yêu cầu, các nội 
dung chương trình hành động thực 
hiện Luật phòng, chống tham nhũng, 
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong toàn ngành… Năm 2017, 
bên cạnh việc thụ lý giải quyết dứt 
điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo… 
Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra 
công tác tài chính của 01 đơn vị. Kết 
quả kiểm tra chưa phát hiện có dấu 
hiệu tham nhũng, chỉ phát hiện đơn 
vị có sai phạm trong việc thực hiện 
các quy định của nhà nước về công 
tác tài chính.
  PV. T4G: Các giải pháp phòng 

chống tham nhũng mà ngành Y tế 
tỉnh BR-VT đã và đang triển khai 
là gì? Theo ông, để công tác phòng, 
chống tham nhũng mang lại hiệu 
quả thiết thực, cần bổ sung những 
giải pháp cụ thể nào?

- Ông NXH: Phòng, chống tham 
nhũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp 
bách và được tiến hành thường 
xuyên, lâu dài. Các giải pháp ngành 
Y tế đã thực hiện là tập trung công 
tác tuyên truyền Luật phòng, chống 
tham nhũng cho cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động; đồng 
thời triển khai các biện pháp phòng 
ngừa tham nhũng như công khai, 
minh bạch tài sản, thu nhập của đối 
tượng thuộc diện kê khai; công khai, 
minh bạch trong công tác tổ chức, 
công tác cán bộ, công tác tài chính, 

xây dựng cơ bản, đấu thầu, thực hiện 
cơ chế một cửa trong việc thực hiện 
thủ tục hành chính...

Để công tác phòng chống tham 
nhũng thật sự mang lại hiệu quả, mỗi 
cơ quan, đơn vị phải tích cực rà soát 
việc thực hiện các giải pháp phòng 
ngừa, đồng thời tăng cường chức 
năng thanh tra, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các giải pháp phòng 
ngừa và hoạt động liên quan đến tài 
chính nhằm phát hiện sớm, xử lý 
hành vi vi phạm theo đúng quy định 
pháp luật, kịp thời đề xuất sửa đổi, 
khắc phục các sơ hở, bất cập trong 
công tác quản lý…

Trong thời gian tới, Nhà nước 
sẽ xây dựng cơ chế phòng ngừa để 
không thể tham nhũng; cơ chế răn 
đe, trừng trị để không dám tham 
nhũng; cơ chế bảo đảm để không 
cần tham nhũng. Tôi tin tưởng rằng, 
công tác phòng, chống tham nhũng 
của Ngành y tế tỉnh BR-VT nói riêng 
và của cả nước nói chung sẽ đạt hiệu 
quả tích cực, góp phần xây dựng đội 
ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, 
ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu 
cầu trong giai đoạn phát triển mới.
  PV. T4G:  Xin cảm ơn ông.

KHANH CHI
(thực hiện)
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Em đứng đợi anh tựa cửa
Em đứng đợi anh, tựa cửa
Vườn mưa bài thơ đâm chồi
Tay níu đã gầy thêm nữa
Vậy mà chưa gặp, anh ơi.

Em đứng đợi anh, tựa cửa
Gió về xua lũ chim đi
Mùa này trời nghiêng lá rét
Khẳng khiu buồn một nét mi.

Em đứng đợi anh, tựa cửa
Bao con sông thức cạn nguồn
Giá mà biển dài hơn nữa
Đủ gần để chạm... rồi buông

Em đứng đợi anh, tựa cửa
Ngoài kia mây trôi em trôi
Giá mà dửng dưng hơn nữa
Để đau cho đến hết đời.

TẠ ANH THƯ



Các hoạt động hưởng ứng  
tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Bs. Phạm Minh An - GĐ Sở Y tế chỉ đạo tại buổi giao ban công tác 
ATTP quý I năm 2018.

Bs. Phạm Minh An – GĐ Sở Y tế - Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên 
ngành ATTP tỉnh, trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 10  
tập thể, 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác  
đảm bảo VSATTP giai đoạn 2014-2017.

Bs. Tiêu Văn Linh- Chi Cục Trưởng  Chi Cục ATVSTP báo cáo 
tổng kết công tác ATTP năm 2017 và phương hướng nhiệm 
vụ năm 2018.

Diễu hành tuyên truyền đến mọi người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh…nâng cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật về ATTP.

Bs. Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y tế, phát động hưởng ứng 
tháng hành động vì ATVSTP năm 2018 tại lễ phát động 
được tổ chức tại TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Ảnh: THĂNG THÀNH


