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A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 03 NĂM 2021  

I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG 

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng 

a) Trong tháng 03/2021, tình hình d ch bệnh trên đ a bàn tỉnh không có 

bệnh d ch nguy hiểm xảy ra. Số liệu cụ thể như s u: 

 - Tả (A00): 00; Thương hàn (A01): 04; Viêm não vi rút 00; Viêm não nhật 

bản: 00; Viêm màng não do não mô cầu (A39): 00; Cúm A/H5N1: 00; Cúm 

A/H7N9: 00; Cúm A/H1N1: 00; Bệnh Ho gà: 00; Bệnh Bạch hầu: 00; Bệnh Quai 

bị 15; Bệnh Thủy đậu 58; Sốt phát ban nghi sởi 00; Sốt xuất huyết (A90) 65; Bệnh 

do vi rút Zika: 00; Bệnh do liên cầu lợn ở người: 00; Bệnh dại: 00; các dịch bệnh 

khác: 00; dịch bệnh đặc biệt: 00. 

 - Thương hàn (A01): 04, lũy tích 08. 

- Bệnh Quai bị: 15, lũy tích 23. 

- Bệnh Thủy đậu: 58, lũy tích 166. 

- Tay chân miệng: 67, lũy tích 599 (tăng 482 cas so cùng kỳ 2020). 

- Sốt xuất huyết (A90): 65, lũy tích 393, tử vong 00, (giảm 375 cas so cùng 

kỷ 2020. Giám sát xét nghiệm: chẩn đoán huyết thanh 41/200; phân lập vi rút 

21/100. 

Nhận xét: Trong tháng 03/2021, ghi nhận 05 bệnh truyền nhiễm có số mắc 

bệnh. So sánh cùng kỳ 2020, bệnh Tay chân miệng tăng 482 cas so với cùng kỳ 

năm trước, các cas bệnh khác đều giảm. 

b) Tình hình d ch Covid-19 trên đ a bàn tỉnh đến 11g00 ngày 15/3/2021: 

- Số ca nhiễm xác định: Cộng dồn: 81 người (Không có ca nhiễm phát hiện 

ngoài cộng đồng).  

+ Bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện: 80 người.  

+ Bệnh nhân đang điều trị: 01 trường hợp (01 trường hợp là công dân Việt 

Nam từ Đức về cách ly tại Khu cách ly Trường Cao Đ ng Quốc tế Vabis - TX 



2 
 

Phú Mỹ ngày 11/3/2021, có kết quả xét nghiệm lần I dương tính ngày 

12/3/2021). 

+ Cách ly sau điều trị: 02 bệnh nhân dương tính đã xuất viện và tiếp tục 

cách ly tại khu cách ly sau điều trị của TTYT huyện Long Điền. 

- Số trường hợp cách ly tập trung được giám sát tại các cơ sở cách ly tập 

trung trên địa bàn tỉnh: Cộng dồn: 9.218 người. Hiện đang được cách ly, giám 

sát: 733 trường hợp tại các cơ sở cách ly. 

- Số trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Cộng dồn: 2.670 

người. Hiện còn đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 22 người. 

- Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: Cộng dồn: 20.086 

người. Hiện còn theo dõi là: 3.555 người. 

2. Hoạt động y tế dự phòng 

a) Các chươn  trình   tế: 

- Gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán kế hoạch các chương trình y tế thường 

xuyên và kế hoạch chuyên môn về công tác y tế dự phòng năm 2021
1
. 

- Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn và thực hiện các chương trình để duy trì 

và nâng cao các kết quả của chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2021 - 

2025
2
. 

b) Kết quả một số hoạt độn : 

- Tỷ lệ người tăng huyết áp được phát hiện so với số mắc ước đoán là 89.688 

người/ 142.560 người, đạt 63%; trong đó được quản lý điều trị là 45.558 người, đạt 

51%. 

- Tỷ lệ người đái tháo đường được phát hiện so với os61 mắc ước đoán là 

25.118 người/ 35.640 người đạt 70%; trong đó số bệnh nhân được quản lý điều trị 

là 11.361 người, đạt 46%. 

c) Công tác tiêm chủng vắc vin COVID-19:  

  - Thực hiện Quyết định 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng 

COVID19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ. Sở Y tế đang theo 

dõi tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ và xây dựng Kế hoạch tiêm vaccine phòng 

COVID-19 trên toàn tỉnh kịp thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện.  

  - Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/03/2021 của Bộ Y tế ban 

hành về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19; Theo đó, trong đợt phân bổ vắc 

xin COVID-19 vắc xin AstraZeneca này (đợt 1), Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

là bệnh viện điều trị COVID-19 được phân bổ 200 liều vắc xin phòng COVID-19 

                                                                 
1
 Công văn số 917/SYT-KHTC ngày 01/3/2021 

2
 Công văn số 770/SYT-KHTC ngày 22/02/2021. 
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(tương đương với 100 người); Sở Y tế đã triển khai tại văn bản số 1144/SYT ngày 

11/3/2021. 

d) Phòn  chốn  d ch CO ID-19 

“ iếp tục quán triệt tinh thần chống d ch với mức độ cảnh giác cao nhất, 

khôn  được chủ qu n  lơ l ;  ắn trách nhiệm n ười đứn  đầu trong việc triển khai 

các hoạt động phòng chống d ch COVID-19.”  

- Các đơn vị, địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát, điều tra dịch tễ những 

trường hợp trở về từ vùng dịch và khu vực cận vùng dịch, cung cấp thông tin cho 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để 

hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.  

- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới trên biển, quản lý 

chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động nhập cảnh 

trái phép gây lây lan dịch bệnh cộng đồng.  

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập 

khẩu. Thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống lây nhiễm COVID-19 từ nguồn 

thực phẩm nhập khẩu; phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm các thực phẩm từ nguồn nhập 

khẩu để xác định, đánh giá nguy cơ lây nhiễm.  

- Các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc 

phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế; xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp 

nghi nhiễm trong số các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các trường hợp có biểu 

hiện ho, sốt trong cộng đồng.  

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, để người dân luôn đề phòng dịch bệnh nhưng không gây 

hoang mang. 

3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS 

a) Tình hình nhiễm HIV/AIDS: 

Nội dung báo cáo Tháng báo cáo 

(Từ 01/02/2021 

đến 28/02/2021) 

 hán  trước 

tháng báo cáo 

(Từ ngày 

01/01/2021 đến 

ngày 31/01/2021) 

Tháng cùng 

tháng báo cáo 

năm trước (Từ 

01/02/2020 đến 

28/02/2020) 

Số người nhiễm HIV báo 

cáo trong tháng (gồm cả 

số mới xét nghiệm và số 

xét nghiệm lần trước) 

4 21 6 

Số chuyển bệnh nhân 

AIDS báo cáo trong 

tháng (gồm số mới trong 

tháng và số chuyển AIDS 

báo cáo bổ sung) 

1 0 0 

Số bệnh nhân tử vong báo 1 0 0 
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Nội dung báo cáo Tháng báo cáo 

(Từ 01/02/2021 

đến 28/02/2021) 

 hán  trước 

tháng báo cáo 

(Từ ngày 

01/01/2021 đến 

ngày 31/01/2021) 

Tháng cùng 

tháng báo cáo 

năm trước (Từ 

01/02/2020 đến 

28/02/2020) 

cáo trong tháng (gồm số 

tử vong trong tháng và số 

tử vong từ trước báo cáo 

bổ sung) 

Nhận xét: 

-   Tính đến ngày 28/02/2021 số trường hợp nhiễm HIV là 5.050 người, số 

bệnh nhân AIDS hiện tại là 3.503 người, số người nhiễm HIV tử vong là 2.129 

người, số người còn sống là 2.921 trường hợp. 

-   So với tháng trước, số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo giảm 17 

trường hợp; số trường hợp chuyển AIDS tăng 01 cas, số trường hợp tử vong tăng 

01 cas. 

-   So với cùng kỳ năm trước, trong tháng báo cáo số trường hợp nhiễm HIV 

được báo cáo giảm 02 trường hợp, số bệnh nhân AIDS được báo cáo tăng 01 

trường hợp; số trường hợp tử vong báo cáo tăng 01 trường hợp. 

b)  ình hình điều tr  Methadone: 

- Số cơ sở điều trị Methadone: 03 cơ sở (TTYT TP Vũng Tàu, TTYT huyện 

Long Điền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 

- Số huyện, thị, thành triển khai đề án: 04 huyện, thành phố (Xuyên Mộc, 

Châu Đức, Đất Đỏ, Phú Mỹ) 

- Tổng số bệnh nhân đang điều trị: 453 bệnh nhân (Vũng Tàu 173, Long 

Điền 171, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 109). 

c) Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS 

- Duy trì hoạt động chăm sóc điều trị HIV/AIDS tại 10 cơ sở điều trị ngoại 

trú (OPC) của các Trung tâm y tế, bệnh viện, trại giam trên địa bàn tỉnh, thực hiện 

xét nghiệm tải lượng virus, điều trị ARV cho bệnh nhân qua nguồn BHYT.  

- Điều trị trước phơi nhiễm (PrEP): Duy trì điều trị Prep tại TTYT Tp. Vũng 

Tàu TTYT Tx. Phú Mỹ cho 291 đối tượng nguy cơ cao . 

- Tính đến tháng 3/2021, tỷ lệ bệnh nhân đang điều trị ARV có thẻ bảo hiểm 

y tế đạt tỷ lệ 94% (không tính bệnh nhân Trại giam Xuyên Mộc) những bệnh nhân 

được tiếp cận với dịch vụ BHYT (cụ thể là cấp thuốc ARV qua BHYT đạt 80%). 

Nhằm đảm bảo bệnh nhân HIV/AIDS được duy trì điều trị liên tục, hiện tại phần 

đồng chi trả thuốc ARV và xét nghiệm tải lượng virut HIV của bệnh nhân được 

các dự án hỗ trợ kinh phí. Đồng thời tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS tăng cường 

tư vấn và chuyển tuyến bệnh nhân về đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. 
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4. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm: 

a) Ngộ độc thực phẩm : Tháng 03, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. 

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm: 

- Tháng 03 toàn tỉnh đã kiểm tra 593 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 535, 

chiếm tỷ lệ 90,2%, số cơ sở vi phạm là 58, số cơ sở bị xử lý là 01, số tiền nộp phạt 

là 6.000.000 đồng. 

- Cộng dồn đến tháng 03: toàn tỉnh đã kiểm tra 1.987 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu 

chuẩn là 1.754, chiếm tỷ lệ 88,3%, số cơ sở vi phạm là 233, số cơ sở bị xử lý là 07, 

số tiền nộp phạt là 62.000.000 đồng. 

c) Kết quả xét nghiệm:  

- Tháng 03/2021: Kiểm tra Hàn the: đạt 453/ 459 mẫu, tỷ lệ 98,7%. Các 

mẫuformol, methanol, phẩm màu, dấm ăn, … đạt 100%
3
. 

- Cộng dồn đến hết tháng 03: hàn the, đạt 912/ 920 mẫu, tỷ lệ đạt 99,1%; 

Formol, đạt 457 mẫu/ 458 mẫu, tỷ lệ đạt 99,8% 
4
. 

d) Công tác tuyên truyền: 

- Tháng 03, viết 63 bài báo về an toàn thực phẩm; số bài phát trên loa truyền 

thanh: 253; Băng rôn: 25 cái. 

- Cộng dồn đến tháng 03: viết 192 bài báo về an toàn thực phẩm; số bài phát 

trên loa truyền thanh: 409; Băng rôn: 191 cái; Nói chuyện chuyên đề về ATTP: 17 

lớp; Xe loa tuyên truyền: 01. 

5. Công tác quản lý môi trƣờng y tế 

a) Vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp 

- Số cơ sở quan trắc môi trường lao động: 36 cơ sở; 

- Số cơ sở khám sức khỏe định kỳ/tổng số người lao động được khám: 79 cơ 

sở/1.659 người; 

- Số cơ sở khám phát hiện bệnh nghề nghiệp/tổng số người lao động được 

khám: 00 cơ sở/00 người; 

- Số lớp/Số người lao động được tập huấn vệ sinh lao động – bệnh nghề 

nghiệp, sơ cấp cứu: 04 lớp/180 người. 

b) Công tác quản lý môi trường y tế: Thực hiện lấy và xét nghiệm 57 mẫu 

nước tại 15 cơ cơ sở cấp nước trên địa bàn tỉnh và tại một số trường học, trong đó 

                                                                 
3
 Tháng 03: 459 mẫu thực phẩm kiểm tra hàn the, đạt 453 mẫu, tỷ lệ đạt 98,7%; 216 mẫu thực phẩm kiểm tra 

Formol, đạt 216 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 88 mẫu rượu kiểm tra Methanol, đạt 88 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 101 mẫu thực 

phẩm kiểm tra Phẩm màu, đạt 101 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 28 mẫu thực phẩm kiểm tra Dấm ăn, đạt 28 mẫu, tỷ lệ đạt 

100%; 11 mẫu thực phẩm kiểm tra Salicilic, đạt 11 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 17 mẫu thực phẩm kiểm tra Nitrit, đạt 17 

mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 14 mẫu thực phẩm kiểm tra Nitrat, đạt 14 mẫu, tỷ lệ đạt 100%.  
4
 135 mẫu rượu kiểm tra Methanol, đạt 135 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 191 mẫu thực phẩm kiểm tra Phẩm màu, đạt 191 

mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 51 mẫu thực phẩm kiểm tra Dấm ăn, đạt 51 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 24 mẫu thực phẩm kiểm tra 

Salicilic, đạt 24 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 40 mẫu thực phẩm kiểm tra Nitrit, đạt 40 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 32 mẫu thực 

phẩm kiểm tra Nitrat, đạt 32 mẫu, tỷ lệ đạt 100% 
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bao gồm: Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu: 18 mẫu, Trung tâm nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 21 mẫu, Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ: 

9 mẫu, Công ty Cấp nước tóc Tiên: 9 mẫu. 100% mẫu đạt tiêu chuẩn QCVN 

01:2009/BYT. 

  6. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 

a) Hoạt động dân số - kế hoạch hó   i  đình: 

- Tiếp thị xã hội và xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai: Tiếp tục duy 

trì thực hiện năm 2021 với bao cao su và viên uống tránh thai nhãn hiệu 

NightHappy và một số sản phẩm của Đề án 818 trên địa bàn toàn tỉnh 

- Hoạt động sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh: 

+ Sàng lọc trước sinh: trong tháng đã thực hiện xét nghiệm và tư vấn trả kết 

quả sàng lọc trước sinh cho 718 thai phụ, trong đó có 02 thai phụ nguy cơ cao; 01 

thai phụ nguy cơ ngưỡng hội chứng Down được tư vấn khám tại Bệnh viện Từ Dũ, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Sàng lọc sơ sinh: có 701 trẻ được sàng lọc sơ sinh, trong đó có 06 trẻ bị 

thiếu men G6PD đã được tư vấn cho gia đình cách phòng ngừa. 

- Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: 

+ Duy trì sinh hoạt 22 câu lạc bộ Dân số-KHHGĐ và Dân số-Gia đình-Trẻ 

em của Hội phụ nữ và Hội nông dân tỉnh. 

+ Tiếp tục truyền thông qua hệ thống loa đài tại địa phương và Trạm Y tế về 

Đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” 

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về dân số: 

- Tổng số trẻ được sinh ra trong tháng: 875 trẻ. Lũy kế: 2.931 trẻ, giảm 419 

trẻ so cùng kỳ năm 2020. 

- Tổng số người sử dụng biện pháp tránh thai: 62.453 người, đạt 117,8% kế 

hoạch (dự kiến kế hoạch giao 53.000 người). 

  7. Công tác phòng chống lao, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 

a) Phòng, chống lao: 

- Tổng số khám phát hiện: 273, lũy tích 1.044. 

- Số bệnh nhân lao mới 71, lũy tích 297; trong đó lao phổi mới 46, lũy 

tích 170. 

- Số bệnh nhân điều trị khỏi chung 83/88; chiếm tỷ lệ 94%, trong đó lao 

phổi 52/52 chiếm 100%. 

- Số quản lý điều trị lao kháng thuốc 07, lũy tích 08. 

- Số quản lý điều trị lao trẻ em 00, lũy tích 00. 

b) Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính: 

- Tổng số khám sàng lọc: 96; lũy tích 382. 
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- Tổng số phát hiện: 9; lũy tích 49. 

- Số bệnh nhân quản lý: 62; lũy tích 6.844. 

 8. Công tác Truyền thông – Giáo dục sức khỏe: 

- Thực hiện 04 chuyên mục, 01 tọa đàm sức khỏe cho mọi người trên sóng 

truyền hình, 04 chuyên trang trên báo BRVT. 

- Cộng dồn quý I/2021 thực hiện  08 chuyên mục, 02 tọa đàm sức khỏe cho 

mọi người trên sóng truyền hình, 08 chuyên trang trên báo BRVT. 

- Chủ đề về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống dịch bệnh, các 

chương trình y tế. 

II. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 

1. Y học hiện đại 

a) Triển khai các hoạt động 

- Thực hiện nghĩa vụ luân phiên; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách 

thủ tục trong khám chữa bệnh. 

- Tiếp tục thực hiện Bộ 83 tiêu chí chất lượng; đổi mới phong cách phục 

vụ, nâng cao y đức; xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài 

lòng của người bệnh; thực hiện các chính sách khám chữa bệnh. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ 

đợi, tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong việc khám chữa bệnh. 

 b) Kết quả thực hiện  

- Trong tháng đã khám, điều trị cho 163.948 lượt người, số liệu cộng dồn 

đến tháng 03 năm 2021 là 661.483 khám lượt người
5
. Công suất sử dụng giường 

bệnh tuyến tỉnh là 62%, tuyến huyện là 20%
6
. 

- Về y tế cơ sở: 100% các xã đạt tiêu chuẩn quốc gia y tế xã. 

2. Công tác Y dƣợc cổ truyền 

a) Triển khai các hoạt động: 

- Đảm bảo cho người dân khám và điều trị bệnh tại khoa khám y học cổ 

truyền đạt chất lượng. 

                                                                 
5
 Tổng số lần khám tuyến tỉnh 292.475 lượt khám. Trong đó: BV Lê Lợi 116.230; BV Bà Rịa 128.456; BV Tâm 

Thần 13.899; BV Mắt 18.926; BV YHCT 14.411; BV Phổi 553. Tuyến huyện 241.145. Trong đó: TTYT Xuyên 

Mộc 44.893; TTYT Long Điền 31.008; TTYT Phú Mỹ 27.426; TTYT Châu Đức 31.442; TTYT Côn Đảo 5.731; 

TTYT Đất Đỏ 24.505; TTYT TP Vũng Tàu 44.368; TTYT TP Bà Rịa 31.772. Tuyến xã 127.863 lượt khám. 

Trong đó: TTYT Xuyên Mộc 13.313; TTYT Long Điền 21.443; TTYT Phú Mỹ 1.888; TTYT Châu Đức  10.910; 

TTYT Đất Đỏ 5.628; TTYT TP Vũng Tàu 73.555; TTYT TP Bà Rịa 1.046. 
6
 Công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh 62%. Trong đó: Bệnh viện Lê Lợi 63%; Bệnh viện Bà Rịa 89%; BV 

Tâm Thần 95%; BV Mắt 14%, BV Phổi 3%; BVYHCT 48%. Công suất sử dụng giường bệnh tuyến huyện 20%. 

Trong đó: TTYT Xuyên Mộc 31%; TTYT Long Điền 5%; TTYT Phú Mỹ 18%; TTYT Châu Đức 18%; TTYT Đất 

Đỏ 18%; TTYT Côn Đảo 9%. 
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- Giải quyết đúng chế độ chính sách cho các đối tượng đến khám, chữa 

bệnh theo Luật Khám chữa bệnh. 

b) Kết quả thực hiện: 

Trong tháng khám và điều trị 15.804 lượt người, lũy tích tính đến tháng 

03 năm 2021 khám 75.540 lượt người. Trong đó: Tuyến tỉnh 974 lượt khám; 

Tuyến huyện 59.592 lượt khám; Tuyến xã 14.974 lượt khám. 

Nhận xét: 

Hoạt động khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên về số lượng và chất 

lượng, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa khám chữa bệnh hiện đại và khám chữa 

bệnh y học cổ y truyền trong công tác khám chữa bệnh.    

3. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em 

a) Triển khai các hoạt động: 

- Duy trì các hoạt động để thực hiện chỉ tiêu giao và hoạt động khám chữa 

bệnh tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản. 

- Tham dự tập huấn Sổ theo dõi Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em phiên bản 

điện tử; Hội nghị chuyên môn về sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em;  

- Tập huấn online do bệnh viện Từ Dũ tổ chức các chuyên đề: Giải pháp 

tối ưu cho phụ nữ mãn kinh: từ bằng chứng đến thực hành; Tối ưu hóa điều trị 

sẩy thai liên tiếp: từ bằng chứng đến thực hành; Cập nhật tiến bộ mới nhất trong 

phẫu thuật sản phụ khoa.  

           b) Kết quả thực hiện: 

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

+ Tổng số lần khám phụ khoa cho phụ nữ 15-49 tuổi trong tháng là 20.764, 

số liệu cộng dồn là 66.698, chiếm tỷ lệ 22,5% (ước chỉ tiêu kế hoạch 80%). 

+ Tổng số người đẻ trong tháng là 992, số liệu cộng dồn là 3.375. Trong 

đó: Thai phụ sanh có cán bộ y tế đỡ trong tháng là 986, số liệu cộng dồn là 

3.375, chiếm tỷ lệ là 99,5%. 

+ Bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc trong tuần lễ đầu sau khi sanh trong 

tháng là 883, số liệu cộng dồn là 2.942, đạt 97,6%. 

+ Tai biến sản khoa trong tháng 16 ca, số liệu cộng dồn là 49, chiếm tỷ lệ 

14,4‰ (ước chỉ tiêu <15,3‰). 

+ Tổng số bà mẹ chết do nguyên nhân chửa đẻ trong tháng 00, số cộng dồn 

là 00 (ước chỉ tiêu <27‰oo). 

- Bảo vệ sức khỏe trẻ em: 

+ Trẻ sinh ra dưới 2500g trong tháng là 41, số liệu cộng dồn là 103, chiếm 

tỷ lệ 3,03%, (ước chỉ tiêu <4%). 

+ Số trẻ em tử vong dưới 1 tuổi trong tháng 8, số liệu cộng dồn là 15, 

chiếm tỷ lệ 2,4%o (ước chỉ tiêu <8%o). 
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+ Số trẻ em tử vong dưới 5 tuổi trong tháng là 02, số liệu cộng dồn là 11, 

chiếm tỷ lệ 3,2%o (ước chỉ tiêu <14%o). 

+ Số liệu đẻ rơi tính đến tháng 03 năm 2021 là 10 cas. Trong đó: Vũng Tàu 

00; Bà Rịa 01; Phú Mỹ 02; Long Điền 02; Đất Đỏ 00; Xuyên Mộc 03; Châu 

Đức 01; Nơi khác 01. 

III. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CHUYÊN ĐỀ 

1. Công tác Văn phòng 

- Cải cách thủ tục hành chính không đặt thêm bất kỳ thủ tục hành chính 

hoặc giấy tờ ngoài quy định. Chấp hành đúng các quy trình tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ. Báo cáo công tác CCHC và kiểm soát TTHC quý I/2021.  

- Công bố 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dược tại Quyết định số 

494/QĐ-UBND ngày 5/03/2021. Công bố 128 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 

trong đó có 47 thủ tục hành chính mức độ 3 và 81 thủ tục hành chính mức độ 4. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra 

a) Công tác kiểm tra 

- Tổng số cơ sở được kiểm tra: 661. Số cơ sở vi phạm: 61 cơ sở. Trong đó: 

Nhắc nhở: 60 cơ sở; Xử phạt: 01 cở sở, số tiền xử phạt là 6 triệu đồng;  

- Số liệu cộng dồn đến tháng 03 năm 2021: Tổng số cơ sở được kiểm tra: 

2.151. Số cơ sở vi phạm: 240 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 232 cơ sở; Xử phạt: 8 

cở sở, số tiền phạt là 87 triệu đồng.  

a.1) Kiểm tr  cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân: 

- Số cơ sở Y học hiện đại kiểm tra: 17. Số cơ sở vi phạm 00. Trong đó: 

Nhắc nhở 00 cơ sở.  

- Số cơ sở YHCT được kiểm tra: 13. Số cơ sở vi phạm 00. Trong đó: Nhắc 

nhở 00 cơ sở.  

- Số liệu cộng dồn đến tháng 03 năm 2021: Tổng số cơ sở Y học hiện đại 

được kiểm tra: 44. Số cơ sở vi phạm: 02 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 02 cơ sở; 

Xử phạt 00 cơ sở. Tổng số cơ sở YHCT được kiểm tra: 26. Số cơ sở vi phạm: 09 

cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 00 cơ sở;   

         a.2) Kiểm tr  cơ sở Dược công lập v  Dược tư nhân: 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Số cơ sở dược công lập được kiểm tra: 00. Số cơ sở vi phạm: 00 cơ sở. 

Trong đó: Nhắc nhở: 00 cơ sở.  

+ Số cơ sở dược tư nhân được kiểm tra: 30. Số cơ sở vi phạm: 03 cơ sở. 

Trong đó: Nhắc nhở: 03 cơ sở.    

+ Số liệu cộng dồn đến tháng 03 năm 2021: Tổng số cơ sở dược tư nhân 

được kiểm tra 66 cơ sở. Số cơ sở vi phạm: 05. Trong đó: Nhắc nhở: 04 cơ 
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sở; Phạt tiền: 00 cơ sở. Tổng số cơ sở dược công lập được kiểm tra 00 cơ sở. 

Số cơ sở vi phạm: 00.  

- Thanh tra Sở: 

+ Trong tháng số cơ sở dược tư nhân được kiểm tra: 00. Số cơ sở vi phạm: 

00 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 00 cơ sở; Xử phạt 00. 

+ Số liệu cộng dồn đến tháng 03 năm 2021: Tổng số cơ sở được kiểm tra 00 

cơ sở. Số cơ sở vi phạm 00 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 00 cơ sở; Phạt tiền: 

00 cơ sở. 

         a.3) Kiểm tr  cơ sở kinh doanh mỹ phẩm: 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Trong tháng số cơ sở kinh doanh mỹ phẩm được kiểm tra: 8. Số cơ sở vi 

phạm: 00 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 00 cơ sở.   

+ Số liệu cộng dồn đến tháng 03 năm 2021: 26 cơ sở. Số cơ sở vi phạm 00. 

Trong đó: Nhắc nhở: 00 cơ sở; Phạt tiền 00 cơ sở. 

- Thanh tra Sở: 

+ Trong tháng số cơ sở kinh doanh mỹ phẩm được kiểm tra: 00.   

+ Số liệu cộng dồn đến tháng 02 năm 2021: 00 cơ sở. Số cơ sở vi phạm 00. 

Trong đó: Nhắc nhở: 00 cơ sở. 

b) Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Công tác tiếp công dân: 00.  

- Tiếp nhận đơn thư tố cáo: Kỳ trước chuyển sang 03;Tiếp nhận trong kỳ 00. 

+ Phân loại đơn thư tố cáo: Đơn phản ánh: 03 

+ Kết quả xử lý đơn thư: Hiện đang giải quyết 03 đơn  

- Số liệu cộng dồn đến tháng 03 năm 2021: Tổng số 06 đơn. Trong đó: Tố 

cáo: 00; Khiếu nại 00; Kiến nghị, phản ánh 06 đơn. Kết quả xử lý: Đã giải quyết 

02, Đang giải quyết 03, chuyển đơn 01; Không thụ lý 00. 

c) Phản ánh trên Đườn  dâ  nón  Lãnh đạo tỉnh: 

- Số lượng thông tin phản ánh tồn đầu kỳ: 00. 

- Số lượng thông tin phản ánh tiếp nhận trong kỳ 02. 

- Số lượng thông tin chuyển đến không đúng thẩm quyền: 0. 

- Số lượng thông tin đã được xử lý dứt điểm và trả lời công dân: 00. 

- Số lượng thông tin đang giải quyết 02.  

 Số liệu cộng dồn đến tháng 03 năm 2021: Tiếp nhận trong kỳ: 09. Xử lý, 

giải quyết dứt điểm: 07; Số lượng thông tin đang giải quyết 02. 

d) Phản ánh trên Đường dây nóng Bộ Y tế: 
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- Số lượng thông tin tồn đầu kỳ : 00. 

- Tiếp nhận trong kỳ: 02. 

- Xử lý, giải quyết dứt điểm: 01.   

- Số phản ánh đang giải quyết: 01. 

 Số liệu cộng đồn đến tháng 03 năm 2021: Tiếp nhận trong kỳ: 20. Xử lý, 

giải quyết đứt điểm: 19; Số phản ánh đang giải quyết 01. 

 3. Công tác Nghiệp vụ: 

- Tiếp tục giám sát công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các cơ sở y tế 

trong tỉnh…Tham mưu triển khai, thực hiện nghiên cứu đề tài (điều trị, dự 

phòng) trong lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.  

- Triển khai “Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút SARS-CoV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” và triển khai "Hướng dẫn 

cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi". 

4. Công tác Kế hoạch Tài chính: 

 - Theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các chương trình y tế. 

 - Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09 Tỉnh Đảng bộ lần thứ VII; 

góp ý đề cương chi tiết quy hoạch ngành y tế. 

 - Tập huấn hướng dẫn Nghị quyết 16 của Chính phủ về chế độ chính sách 

phòng chống dịch Covid-19. Trình UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí phòng 

chống dịch Covid-19 cho các đơn vị. 

- Triển khai đấu thầu trang thiết bị bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, bệnh viện 

Bà Rịa. Họp rà soát tiến độ di dời Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. 

- Quyết toán năm 2020 các đơn vị. Cung cấp số liệu cho kiểm toán năm 

2020. 

  5. Công tác chuyên môn khác 

  a) Giám đ nh y khoa: 

  - Tổng số ca giám định: 169. Trong đó: Giám định thương binh 00; Giám 

định chất độc hóa học 01; Giám định bệnh nghề nghiệp lần đầu 00; Giám định 

bệnh nghề nghiệp tái phát 01; Tai nạn lao động lần đầu 00; Giám định hưu trí 03; 

Giám Định hưởng trợ cấp tuất 00; Giám Định hưởng BHXH 1 lần 00; Giám định 

khuyết tật 00; Giám định sức khỏe 164; Giám định khác 00. 

  - Số liệu cộng dồn đến tháng 03 năm 2021: Số ca giám định: 5.359. Trong 

đó: Giám định thương binh 01; Giám định chất độc hóa học 08; Giám định tai nạn 

lần đầu 06; Giám định bệnh nghề nghiệp lần đầu 06; Giám định hưu trí 71; Khám 

sức khỏe 5.254; Giám định khuyết tật 01; Giám định tai nạn lao động tái phát 07; 

Giám Định hưởng trợ cấp tuất 00; Giám Định hưởng BHXH 1 lần 02; Giám định 

khác 03. 

  b) Giám đ nh pháp y: 
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  - Tổng số ca giám định: 31. Trong đó: Giám định thương tật 25; Giám định 

tử thi 01; Giám định tình dục 04; Giám định nồng độ rượu 00; Giám định khác 01. 

  - Số liệu cộng dồn đến tháng 03 năm 2021: Số ca giám định: 112. Trong đó: 

Giám định thương tật 89; Giám định tử thi 01; Giám định tình dục 16; Giám định 

nồng độ rượu 05; Giám định khác 01. 

  c) Côn  tác đ o tạo: 

 - Phối hợp trường CĐYT Đồng Nai đào tạo các lớp liên kết CĐCQ và liên 

thông VLVH ngành Dược, Hộ sinh, Điều dưỡng. 

- Phối hợp trường CĐYT Đồng Nai về công tác tuyển sinh: tiếp tục nhận 

hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 ngành Dược bậc cao đ ng hệ VLVH. 

 - Triển khai kế hoạch tổ chức lớp cập nhật kiến thức chuyên ngành Dược 

CKD3. 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2021; Triển khai KHNC đề tài, sáng 

kiến khoa học năm 2021. 

IV. NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG QUÝ I/2021 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Ghi nhận 05 bệnh truyền nhiễm có số mắc bệnh. 

+ Tay chân miệng: 599 cas (tăng 482 cas so cùng kỳ 2020). 

+ Sốt xuất huyết: 393 cas (giảm 375 cas so cùng kỷ 2020). 

2. Hoạt động y tế dự phòng 

- Tỷ lệ người tăng huyết áp được phát hiện so với số mắc ước đoán là 63% 

(chỉ tiêu 65%); trong đó được quản lý điều trị là 51% (chỉ tiêu 45%). 

- Tỷ lệ người đái tháo đường được phát hiện so với số mắc ước đoán là 70% 

(chỉ tiêu 80%); trong đó số bệnh nhân được quản lý điều trị là 46% (chỉ tiêu 42%). 

- Không ghi nhận cas mắc sốt rét; bệnh nhân lao mới là 297/ chỉ tiêu 1.200 đạt 

25%. 94% bệnh nhân lao được điều trị khỏi. 

3. An toàn thực phẩm 

- Không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm 

- 88% cơ sở đạt tiêu chuẩn ATTP/ chỉ tiêu tuyến tỉnh, huyện đạt 95%, tuyến 

xã đạt 90% 

- Chỉ tiêu lý hóa trong thực phẩm đạt trên 99%. 

- Đã kiểm tra 1.987 cơ sở, số cơ sở bị xử lý là 07, số tiền nộp phạt là 

62.000.000 đồng. 

So với quý I/2020, số cơ sở đạt điều kiện ATTP tương đương (89%), số tiền 

phạt tăng 19 triệu đồng (quý I/2021 phạt 43 triệu đồng). 

4. Phòng, chống HIV/AIDS: 
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- Đến 28/02/2021, ghi nhận 2.921 người nhiễm HIV còn sống. 

- Tỷ lệ người nhiễm HIV biết kết quả xét nghiệm đạt 92%
7
/ chỉ tiêu 90%. 

- Tỷ lệ người nhiễm được điều trị ARV đạt 84%/ chỉ tiêu 90% 

- Tỷ lệ bệnh nhân đạt ngưỡng ức chế tải lượng vi rút đạt 97%/ chỉ tiêu 95%. 

- Hiện trên địa bàn tỉnh có 03 cơ sở điều trị Methadone,  04 huyện có điểm 

cấp phát methadone. Tổng số bệnh nhân đang điều trị: 453 bệnh nhân/ chỉ tiêu 550 

người, đạt 82%. 

- Tỷ lệ người nhiễm được điều trị ARV và methadone chưa đạt. 

5. Dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em: 

- So quý I/2020, tai biến sản khoa giảm (49 cas/quý I/2021 so với 82 cas 

quý I/2020); tử vong trẻ em dưới 01 tuổi tăng (15 cas quý I/2021 so với 03 

cas/quý I/2020); tử vong trẻ em dưới 05 tuổi tăng (11 cas quý I/2021 so với 04 

cas quý I/2020). 

- Quý I/2021 có 2.931 trẻ được sinh ra, giảm 419 trẻ so cùng kỳ năm 2020.  

6. Khám chữa bệnh: 

- Quý I/2021: khám chữa bệnh y học hiện đại 661.483 khám lượt người
8
. 

Công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh là 62%, tuyến huyện là 20%
9
. Khám 

chữa bệnh y học cổ truyền 75.540 lượt người 

- So sánh quý I/2020: khám, điều trị y học hiện đại tăng 10%; khám, điều trị 

y học cổ truyền giảm 10%. 

7. Thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thủ tục hành chính mức độ 4 đạt 63% (81/128 thủ tục).  

8. Thanh tra, kiểm tra: 

- Tổng số cơ sở được kiểm tra: 2.151. Số cơ sở vi phạm: 240 cơ sở. Xử phạt: 

8 cơ sở, số tiền phạt là 87 triệu đồng. 

Số cơ sở kiểm tra, số cơ sở vi phạm tương đương cùng kỳ 2020 (qúy I/2020 

kiểm tra 2.419 cơ sở, vi phạm 267 cơ sở) 

- Tiếp nhận đơn thư 06, tương đương cùng kỳ 2020, trong đó đã giải quyết 

02, đang giải quyết 03, chuyển 01 đơn. 

                                                                 
7
 2.921/ 3.192 người. 

8
 Tổng số lần khám tuyến tỉnh 292.475 lượt khám. Trong đó: BV Lê Lợi 116.230; BV Bà Rịa 128.456; BV Tâm 

Thần 13.899; BV Mắt 18.926; BV YHCT 14.411; BV Phổi 553. Tuyến huyện 241.145. Trong đó: TTYT Xuyên 

Mộc 44.893; TTYT Long Điền 31.008; TTYT Phú Mỹ 27.426; TTYT Châu Đức 31.442; TTYT Côn Đảo 5.731; 

TTYT Đất Đỏ 24.505; TTYT TP Vũng Tàu 44.368; TTYT TP Bà Rịa 31.772. Tuyến xã 127.863 lượt khám. 

Trong đó: TTYT Xuyên Mộc 13.313; TTYT Long Điền 21.443; TTYT Phú Mỹ 1.888; TTYT Châu Đức  10.910; 

TTYT Đất Đỏ 5.628; TTYT TP Vũng Tàu 73.555; TTYT TP Bà Rịa 1.046. 
9
 Công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh 62%. Trong đó: Bệnh viện Lê Lợi 63%; Bệnh viện Bà Rịa 89%; BV 

Tâm Thần 95%; BV Mắt 14%, BV Phổi 3%; BVYHCT 48%. Công suất sử dụng giường bệnh tuyến huyện 20%. 

Trong đó: TTYT Xuyên Mộc 31%; TTYT Long Điền 5%; TTYT Phú Mỹ 18%; TTYT Châu Đức 18%; TTYT Đất 

Đỏ 18%; TTYT Côn Đảo 9%. 
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- Tiếp nhận phản ánh trên đường dây nóng lãnh đạo tỉnh:  tiếp nhận 09. Xử 

lý, giải quyết dứt điểm: 07; thông tin đang giải quyết 02. 

- Phản ánh trên đường dây nóng Bộ Y tế: tiếp nhận 20. Xử lý, giải quyết đứt 

điểm: 19; đang giải quyết 01. 

- So với quý I/2020, tiếp nhận phản ánh trên đường dây nóng lãnh đạo tỉnh 

giảm 07 đơn; phản ánh trên đường dây nóng của Bộ Y tế giảm 06 đơn. 

- Giám định y khoa cho 5.359 trường hợp, trong đó Khám sức khỏe 5.254 

trường hợp, tăng 17 lần so cùng kỳ 2020; giám định pháp y tương đương cùng kỳ. 

  B. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2021 

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19: 

Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở 

khám chữa bệnh; truy vết, giám sát, cách ly các trường hợp đi về từ vùng dịch và 

lấy mẫu xét nghiệm; giám sát, tiếp nhận các chuyên gia cách ly y tế thuộc các 

công ty hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chế độ phòng chống dịch Covid-19 

theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ. 

  Thực hiện thường xuyên. 

 Phòng Nghiệp vụ, Phòng Kế hoạch Tài chính, các đơn vị trực thuộc 

thực hiện. 

2. Làm việc với từng đơn vị về kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021 – 

2025 theo Công văn 1133/SYT-KHTC ngày 11/3/2021 của Sở Y tế. 

 - Các đơn vị căn cứ: Kế hoạch số 33/KH-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y 

tế về Kế hoạch công tác y tế thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh 

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch số 50/KH-SYT ngày 

11/3/2021 của Sở Y tế thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25 tháng 9 năm 

2020 Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 

2025; 

 - Xây dựng kế hoạch phát triển tại đơn vị, gửi về Sở Y tế và đồng thời đăng 

lý lịch làm việc với Sở Y tế trước ngày 17/3/2021. 

 - Kế hoạch xây dựng theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở Y tế; phù hợp với 

thực tế đơn vị; các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi; theo lộ trình hàng tháng, 

hàng năm; thực hiện quyết liệt, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị. 

  Hoàn thành trong tháng 4/2021. 

  Các Phòng Sở Y tế, đơn vị trực thuộc thực hiện. 

 3. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25 tháng 9 năm 2020 Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, Sở Y tế đã ban hành Kế 

hoạch số 50/KH-SYT ngày 11/3/2021. 

  Hoàn thành trong tháng 4/2021. 

  Các Phòng Sở Y tế được giao làm đầu mối thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn 5 năm, hàng năm gửi về Phòng KHTC 
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tổng hợp và báo cáo tiến độ hàng tháng chung với báo cáo giao ban ngành. 

 4. Thực hiện các nhiệm vụ đột phá năm 2021: 03 nhiệm vụ 

 - Theo Nghị quyết số 09 của Tỉnh Đảng bộ: Triển khai các giải pháp nâng 

cao chất lượng khám chữa bệnh; phát triển mạnh y tế cơ sở và y tế dự phòng. 

- Theo Công văn số 358-CV/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy: (i) Tăng 

cường triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, tiến tới quản lý sức khỏe toàn dân. (ii) 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tập trung hoàn chỉnh Khoa Khám 

bệnh và phát triển công tác Cấp cứu tại đơn vị. 

 Hoàn thành kế hoạch trong tháng 3/2021. 

 Phòng Nghiệp vụ đầu mối, các Phòng SYT và các đơn vị trực thuộc thực 

hiện. 

 5. Thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh giao: 03 nhiệm vụ 

 - Nâng cao công suất sử dụng giường bệnht uyến huyện; nâng cao năng lực 

chuyên môn tuyến huyện; Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại 

các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ ăn uống; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

nước uống đóng chai; thực phẩm chức năng. 

  Báo cáo giải trình kỳ họp tháng 7/2021 

  Phòng Nghiệp vụ đầu mối, các Phòng SYT, đơn vị, Chi cục ATVSTP, 

PYT thực hiện. 

6. Chuẩn bị tiếp nhận bàn giao và đƣa vào vận hành BV Vũng Tàu. 

 Phòng KHTC, BV Lê Lợi thực hiện. 

 7. Tiếp tục tiến độ xây dựng 02 chính sách trình HĐND tỉnh năm 2021: 

 - Chính sách về dân số và phát triển – Chi cục Dân số - KHHGĐ thực hiện. 

- Chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực ngành y tế - Văn 

phòng thực hiện. 

8. Hoàn chỉnh hồ sơ phƣơng án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên hệ với UBND các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn quản lý để được xác nhận các thông tin liên quan đến “quy hoạch 

sử dụng đất” và “quy hoạch xây dựng” đối với các cơ sở thuộc đối tượng sắp xếp 

lại do cơ quan, đơn vị quản lý theo phụ lục đính kèm Công văn 4065/SYT-KHTC 

ngày 18/11/2020 của Sở Y tế. 

- Báo cáo xác nhận các thông tin liên quan đến “quy hoạch sử dụng đất” và 

“quy hoạch xây dựng” đối với các cơ sở thuộc đối tượng sắp xếp lại gửi về Sở Y tế 

trƣớc ngày 24/3/2021 để tổng hợp gửi Sở Tài chính
10

. 

9. Quyết toán tài chính năm 2020, cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán 

nhà nƣớc năm 2020. 

  Phòng KHTC Sở Y tế, các Phòng, đơn vị thực hiện. 

                                                                 
10

 CV 1140/SYT-KHTC ngày 11/3/2021 của Sở Y tế. 
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10. Chấn chỉnh công tác báo cáo định kỳ hàng tháng:  

Cần báo cáo đúng thời gian (trước ngày 12 hàng tháng); nội dung theo Đề 

cương Hướng dẫn của Sở Y tế (Công văn số 61/SYT-KHTC ngày 08/01/2020 của 

Sở Y tế); có nhận xét, đánh giá; báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, giải 

pháp khắc phục và phương hướng tháng tới. 

Tăng cường phòng, chống bệnh Tay chân miệng, điều trị ARV, điều trị 

methadone, kiểm soát tử vong trẻ em. 

 Các Phòng Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc thực hiện. 

Kèm theo danh mục các chỉ tiêu, nhiệm vụ./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- HĐND tỉnh; 

- Sở KHĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Các PGĐ SYT; 
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các Phòng Y tế; 

- Các Phòng SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Minh An 
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II. DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2021 

 

Stt Nhiệm vụ Chủ trì Cơ quan 

phối hợp 

Thời 

gian 

KH 

2021 

Thực 

hiện 

quý 

I/20201 

  Chỉ tiêu đầu vào           

1 Bác sĩ/ vạn dân (BS) Văn 

phòng  

  12/2021 8,9 8,9 

2 Giường bệnh/ vạn dân (GB) Văn 

phòng 

  12/2021 20,3 20,3 

3 Trạm Y tế xã, phường có bác 

sỹ làm việc (%) 

Văn 

phòng 

  hàng 

tháng 

100 100 

  Chỉ tiêu về hoạt động           

4 Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi 

được tiêm chủng đầy đủ (%) 

Phòng NV CDC 12/2021 98 21,7 

5 Tỷ lệ rác thải y tế được thu 

gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 

(%) 

Phòng 

KHTC 

Phòng NV hàng 

tháng 

100 100 

  Chỉ tiêu đầu ra           

6 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

(‰) 

Phòng 

KHTC 

CC DS 12/2021 10,2 tháng 

12/21 

7 Tỷ số tử vong mẹ trên 

100.000 trẻ đẻ sống (%ooo) 

Phòng NV CDC 12/2021 < 27 0 

8 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 

1 tuổi (‰) 

Phòng NV CDC 12/2021 < 8 2,4 

9 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 

5 tuổi (‰) 

Phòng NV CDC 12/2021 < 14 3,2 

10 Tỷ lệ người nhiễm 

HIV/AIDS trong cộng đồng 

(%). 

Phòng NV CDC 12/2021 < 0,3 0,278 

11 Số người mắc ngộ độc thực 

phẩm /100.000 dân (người) 

Phòng NV CC 

ATVSTP 

12/2021 < 7 0 

  Số vụ ngộ độc thực phẩm/ số 

người mắc/ tử vong 

Phòng NV CC 

ATVSTP 

12/2021   0 

12 Tỷ lệ hài lòng bệnh nhân nội 

trú (%) 

Văn 

phòng  

  hàng 

tháng 

>= 

80% 

90,6 
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