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A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 06 NĂM 2021  

I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG 

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng 

a) Trong tháng 6/2021, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh không có bệnh 

dịch nguy hiểm xảy ra. Số liệu cụ thể như sau: 

- Tả (A00): 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; Cúm 

A/H7N9: 00; Bệnh Ho gà: 00; Bệnh Bạch hầu: 00; Sốt phát ban nghi sởi 00; Sở 

dương tính 00; 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. 

- Viêm não vi rút 00, lũy tích 01.     

- Sốt phát ban nghi sởi 00, lũy tích 01.     

- Thương hàn 10, lũy tích 20. 

- Bệnh Quai bị: 06, lũy tích 41. 

- Bệnh Thủy đậu: 33, lũy tích 346. 

   - Tay chân miệng: Số ca mắc: 128; giảm148 ca so với tháng trước. Tích 

lũy mắc là: 1.151 ca, tăng 962 ca (6,08 lần) so với mắc tích lũy cùng kỳ năm 

trước. Số ca tử vong: 0; Tích lũy: 0. 

   - Sốt xuất huyết (A90): Số ca mắc: 52, giảm 13 ca so với tháng trước.Tích 

lũy: 567. Số mắc tích lũy giảm 475 cas (55%) so với cùng kỳ năm trước. Số ca tử 

vong: 0, tích lũy: 0. 

Nhận xét: Trong tháng ghi nhận 5 bệnh truyền nhiễm có số mắc bệnh. So 

sánh cùng kỳ 2020, bệnh Tay chân miệng tăng 962 ca so với mắc tích lũy cùng kỳ 

năm trước, không có bệnh nhân tử vong. Các cas bệnh khác đều giảm. 

b) Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến 16g00 ngày 14/6/2021: 

- Số ca nhiễm xác định: 138 người (Không có ca nhiễm phát hiện ngoài 

cộng đồng). 
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+ Đã khỏi bệnh và ra viện: 102 người. 

+ Đang điều trị và cách ly sau điều trị tại TTYT huyện Long Điền: 36 

người. 

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

trung trên địa bàn tỉnh: Cộng dồn: 13.324 người. Hiện đang được cách ly, giám sát 

tại các cơ sở các ly tập trung: 1.552 trường hợp.  

- Tổng các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 50 cơ sở với sức chứa 4.792 

người 

 + Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT: 15 cơ sở với sức chứa 4.284 người. 

STT Cơ sở cách ly 
Sức chứa 

 

Đang cách 

ly 

Sức chứa 

còn lại 

Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT 4.284 1.403 1.231 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế, Bà Rịa 140 86 (-36) 54 

2 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, Bà Rịa 108 78 (+2) 30 

3 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4, 

Bà Rịa 
120 80 (-1)  40 

4 Trường Cao đẳng Vabis, Phú Mỹ 400 267  133 

5 Sân Vận động thị xã Phú Mỹ 100 67  33 

6 Trường Tiểu học Thắng Tam, Vũng Tàu 350 256 (+1) 94 

7 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Vũng Tàu  
176 0 176 

8 Trung đoàn Minh Đạm, Long Điền 250 247 (+1) 3 

9 
Trường Tiểu học Trần Phú và Tiểu học 

Suối Rao, Châu Đức 
250 235 15 

10 
Trường Tiểu học Nguyễn Hùng Mạnh, 

Đất Đỏ 
140 0 140 

11 Trường Tiểu học Hồ Tràm, Xuyên Mộc 250 71  179 

12 

Trường Tiểu học Chu Văn An, Long 

Điền 

(Dự kiến đưa vào hoạt động 18/6/2021) 

230 0 0 

13 

Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Long 

Điền 

(Dự kiến đưa vào hoạt động 18/6/2021) 

220 0 0 

14 
KTX Trường Cao đẳng Dầu khí, Bà Rịa 

(Dự kiến đưa vào hoạt động 18/6/2021) 
1.200 0 0 

15 
Tiểu đoàn Bộ binh 2 và Đại đội Pháo 

binh 8 
350 16 334 
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 + Cơ sở cách ly tại các khách sạn: 5 khách sạn với sức chứa 508 người. 

STT Cơ sở cách ly Sức chứa Đang cách ly 
Sức chứa 

còn lại 

Cơ sở cách ly theo QĐ 1246/QĐ-BYT 508 149 359 

1 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 140 33 (-1) 107 

2 Khách sạn Ngọc Hân 72 30 (+11) 42 

3 Khách sạn Cao su 120 31 (+6;-2) 79 

4 Khách sạn Minh Đạm 76 17  59 

5 Khách sạn Hà Sơn 100  38 (+6;-2) 62 

(+): số lượng vào cách ly; (-): số lượng hoàn thành cách ly; 

 - Số trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Cộng dồn: 6.475 

người. Hiện còn đang giám sát cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.573 người. 

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

34.294 người. Hiện còn theo dõi là: 7.279 người. 

2. Hoạt động y tế dự phòng: 

a) Các chương trình, nhiệm vụ thường xuyên năm 2021, Sở Y tế đã cấp phát 

kinh phí, phê duyệt kế hoạch cho các đơn vị. 

- Các chương trình mục tiêu y tế - dân số: Sở Y tế đã trình UBND tỉnh (Tờ 

trình số 60/TTr-SYT ngày 17/5/2021) xin chủ trương xây dựng chưuơng trình giai 

đoạn 2021 – 2025 trình HĐND tỉnh. 

b) Công tác tiêm chủng vaccin COVID-19:  

  Theo kế hoạch phân bổ của Bộ Y tế, ngành Y tế đã xây dựng Kế hoạch tiêm 

Vắc xin ngừa COVID-19 đợt 03 theo Quyết định 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 

của Bộ Y tế (kế hoạch 174/KH-KSBT ngày 8/6/2021).  

  Thời gian triển khai từ ngày 11/06/2021-31/07/2021.  

   Mũi 1: từ ngày 11/06/2021 đến ngày 31/07/2021; Mũi 2: từ ngày 5-

31/07/2021. 

  c) Hoạt động tại các Chốt kiểm dịch:  

  - Thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 7/5/2021 về việc thành lập 

Tổ công tác, Chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận 

tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

 Kết quả kiểm soát tại các chốt:  

 - Chốt 1 (kiểm tra xe máy), Quốc lộ 51: kiểm soát trung bình 2.410 lượt/ ngày.  

 - Chốt 2 (Kiểm tra xe khách), Quốc lộ 51: kiểm soát trung bình 390 lượt/ ngày.  

 - Chốt 3 (Kiểm tra xe tải), Quốc lộ 51: kiểm soát trung bình 332 lượt/ ngày.  

 - Chốt 4, Quốc lộ 55: kiểm soát trung bình 431 lượt/ ngày.  

 - Chốt 5, Quốc lộ 56: kiểm soát trung bình 384 lượt/ ngày.  
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  d) Phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới: Quyết liệt, bình tĩnh, 

linh hoạt, sáng tạo, với tinh thần “Chống dịch nhƣ chống giặc” 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 6006/UBND-VP ngày 31/5/2021 

của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch 

COVID19 trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Triển khai truy vết nhanh, triệt để, giám sát chặt chẽ theo các Thông báo 

khẩn của Bộ Y tế và các thông báo của các địa phương.  

- Triển khai giám sát nghiêm các trường hợp từ địa phương khác về tỉnh 

theo các Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa 

phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS: 

3.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS 

Nội dung báo cáo Tháng báo cáo 

(Từ 01/05/2021 

đến 31/05/2021) 

Tháng trước 

tháng báo cáo 

(Từ ngày 

01/04/2021 đến 

ngày 30/04/2021) 

Tháng cùng tháng 

báo cáo năm trước 

(Từ 01/05/2020 

đến 31/05/2020) 

Số người nhiễm HIV báo 

cáo trong tháng (gồm cả số 

mới xét nghiệm và số xét 

nghiệm lần trước) 

14 15 23 

Số chuyển bệnh nhân 

AIDS báo cáo trong tháng 

(gồm số mới trong tháng 

và số chuyển AIDS báo 

cáo bổ sung) 

0 0 0 

Số bệnh nhân tử vong báo 

cáo trong tháng (gồm số tử 

vong trong tháng và số tử 

vong từ trước báo cáo bổ 

sung) 

4 2 0 

Nhận xét: 

- Tính đến ngày 31/5/2021 số trường hợp nhiễm HIV là 5.098 người, số 

người nhiễm HIV tử vong là 2.136 người, số người còn sống là 2.964 trường hợp. 
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- So với tháng trước, số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo giảm 01 

trường hợp; Số trường hợp chuyển AIDS không có cas nào (tương đương tháng 

trước), số trường hợp tử vong tăng 02 ca. 

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

được báo cáo giảm 09 ca, số bệnh nhân AIDS được báo không có ca nào (tương 

đương tháng trước); số trường hợp tử vong báo cáo tăng 04 ca. 

3.2. Tình hình điều trị Methadone 

- Số cơ sở điều trị Methadone: 03 cơ sở.  

- Số huyện, thị, thành triển khai đề án: 04 huyện, thành phố.  

- Tổng số bệnh nhân đang điều trị: 455 bệnh nhân.  

3.3. 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 5/2021, 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. 

- Hoạt động chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS tiếp tục được 

duy trì. Tăng cường hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động lồng ghép 

HIV/Lao, dự phòng lây truyền mẹ con, cải thiện chất lượng chăm sóc điều trị tại 

cơ sở điều trị HIV/AIDS. 

4. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm: 

4.1. Tình hình ngộ độc thực phẩm : Trong tháng không có vụ ngộ độc 

thực phẩm nào xảy ra. Số liệu cộng dồn đến tháng 6: Số vụ ngộ độc thực phẩm 01 

vụ. Số người mắc 07 người. Số bệnh nhân tử vong 00. 

4.2. Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Triển khai các hoạt động mua mẫu, lấy mẫu xét nghiệm giám sát nguy cơ ô 

nhiễm thực phẩm đối với thực phẩm ăn ngay, nước uống đóng chai, nước đá tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giám sát, kiểm tra hoạt động ATTP các 

huyện, thị xã, thành phố.  

4.3. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm 



6 
 

- Trong tháng  toàn tỉnh đã kiểm tra 764 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu chuẩn là 

703, chiếm tỷ lệ 92%, số cơ sở vi phạm là 61, số cơ sở bị xử lý là 11, số tiền nộp 

phạt là 114.340.000 đồng. 

-  Cộng dồn đến tháng 6: toàn tỉnh đã kiểm tra 4.237 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu 

chuẩn là 3.833, chiếm tỷ lệ 90,1%, số cơ sở vi phạm là 404, số cơ sở bị xử lý là 26, 

số tiền nộp phạt là 270.136.000 đồng. 

4.4. Kết quả xét nghiệm:  

- Tổng số mẫu thực phẩm kiểm tra hàn the, formol, methanol, phẩm màu, 

dấm ăn, … đạt 100%
1
. 

     Cộng dồn đến tháng 6: 2.077 mẫu thực phẩm kiểm tra hàn the, đạt 2.069 

mẫu, tỷ lệ đạt 99,6%; 990 mẫu thực phẩm kiểm tra Formol, đạt 989 mẫu, tỷ lệ đạt 

99,9%; 382 mẫu rượu kiểm tra Methanol, đạt 382 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 283 mẫu 

thực phẩm kiểm tra Phẩm màu, đạt 283 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 95 mẫu thực phẩm 

kiểm tra Dấm ăn, đạt 95 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 46 mẫu thực phẩm kiểm tra Salicilic, 

đạt 46 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 62 mẫu thực phẩm kiểm tra Nitrit, đạt 62 mẫu, tỷ lệ 

đạt 100%; 40 mẫu thực phẩm kiểm tra Nitrat, đạt 40 mẫu, tỷ lệ đạt 100%. 

4.5. Công tác tuyên truyền: 

Trong tháng, viết 40 bài báo về an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh; Số bài 

phát trên loa truyền thanh: 104; Tờ rơi, áp phích: 968 tờ; Băng rôn: 127 cái; Xe loa 

tuyên truyền: 38 cái; Tập huấn kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm: 03 lớp/161 người. 

Cộng dồn đến hết tháng 5: viết 389 bài báo về an toàn thực phẩm trên toàn 

tỉnh; Số bài phát trên loa truyền thanh: 737; Tờ rơi, áp phích: 1.070 cái; Băng rôn: 

416 cái; Nói chuyện chuyên đề về ATTP: 17 lớp; Xe loa tuyên truyền: 39; Tập 

huấn ATTP cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 06 lớp/ 421. 

5. Công tác quản lý môi trƣờng y tế: 

5.1. 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: 292 

cơ sở/2.910 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. 

5.2. Công tác quản lý môi trƣờng y tế: 

                                                                 
1 Trong tháng : 433 mẫu thực phẩm kiểm tra hàn the, đạt 433 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 165 mẫu thực phẩm kiểm tra Formol, đạt 165 mẫu, tỷ lệ đạt 

100%; 88 mẫu rượu kiểm tra Methanol, đạt 88 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 23 mẫu thực phẩm kiểm tra Phẩm màu, đạt 23 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 20 mẫu 

thực phẩm kiểm tra Dấm ăn, đạt 20 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 10 mẫu thực phẩm kiểm tra Salicilic, đạt 10 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 04 mẫu thực phẩm 
kiểm tra Nitrit, đạt 04 mẫu, tỷ lệ đạt 100%; 02 mẫu thực phẩm kiểm tra Nitrat, đạt 02 mẫu, tỷ lệ đạt 100%. 
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- Thực hiện lấy và xét nghiệm 63 mẫu nước tại 15 cơ cơ sở cấp nước trên 

địa bàn tỉnh và tại một số trường học, trong đó 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: 12 mẫu, Công ty Cấp nước 

tóc Tiên: 12 mẫu.  

- 63/63 mẫu (100%) đạt tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT. 

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

6.1. Hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình: 

- Hậu cần phương tiện tránh thai: Báo cáo quản lý hậu cần phương tiện tránh 

thai trên hệ thống Lmis theo quy định. 

- 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: 

+ Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trong triển khai hoạt động tầm soát, chẩn đoán, 

điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. 

+ Giới thiệu 02 thai phụ hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ cao hội chứng 

Down xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) tại bệnh viện Từ Dũ. 

thành phố Hồ Chí Minh. 

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

quả sàng lọc trước sinh cho 842 thai phụ, trong đó có 04 thai phụ nguy cơ cao; 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: trong tháng có 831 trẻ được sàng lọc sơ sinh, trong đó có 

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

- Mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân”: Duy trì các hoạt 

động truyền thông mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân”  

- Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: 

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân 

bằng giới tính khi sinh” giai đoạn 2021-2025.  

+ 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”. 

- Thực hiện khóa Sổ Ghi chép ban đầu về Dân số - KHHGĐ (Sổ A0) giai 

đoạn 2016 – 2020 để chuẩn bị đổi sổ năm 2021. Tiếp tục triển khai việc rà soát thu 

thập cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu Dân số-KHHGĐ và thực hiện báo cáo 

điện tử thống kê chuyên ngành Dân số-KHHGĐ hàng tháng. 
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- Các hoạt động truyền thông, tư vấn của chương trình Dân số và phát 

triển: Xây dựng các văn bản tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt kinh 

phí và triển khai thực hiện hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành 

Dân số (26/12/1961-26/12/2021). Hiện nay, trong tình hình diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh Covid-19, chương trình dân số tiếp tục thực hiện truyền thông trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về: chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống 

dịch bệnh, các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị 

thành niên, thanh niên và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn; bình đẳng giới và 

giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi. 

6.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về dân số 

- Tổng số trẻ được sinh ra trong tháng: 1.038 trẻ. Lũy kế: 5.973 trẻ, giảm 

410 trẻ so cùng kỳ năm 2020. 

- Tổng số người sử dụng biện pháp tránh thai: 63.676 người, đạt 120,1% kế 

hoạch (kế hoạch giao 53.000 người). 

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

7.1. Phòng, chống lao: 

- Tổng số khám phát hiện: 703, lũy tích 3.277. 

- Số bệnh nhân lao mới 84, lũy tích 591; trong đó lao phổi mới 52, lũy 

tích 356. 

- Số bệnh nhân điều trị khỏi chung 74/90; chiếm tỷ lệ 79%, trong đó lao 

phổi 46/54 chiếm 85%. 

- Số quản lý điều trị lao kháng thuốc 03, lũy tích 19. 

- Số quản lý điều trị lao trẻ em 00, lũy tích 01. 

7.2. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính: 

- Tổng số khám sàng lọc: 106; lũy tích 730. 

- Tổng số phát hiện: 21; lũy tích 151. 

- Số bệnh nhân quản lý: 21; lũy tích 6.946. 

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

Tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19: Các thông tin 

liên quan, biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; phòng chống dịch Covid-

19 trong dịp Lễ và trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh 

BR-VT; tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19; thông báo khẩn của Bộ Y tế, của 

BCĐ Quốc gia và của tỉnh BR-VT về PC dịch bệnh Covid-19; Các hướng dẫn mới 

về cách ly, chỉ định xét nghiệm của Bộ Y tế; công tác truy vết, xét nghiệm, xử lý 

các trường hợp F1, F2... trên địa bàn; truyền thông hướng dẫn người dân thực hiện 

khai báo y tế; kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức ủng hộ mua vắc xin và phòng 

chống dịch Covid-19”. 
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- Tiếp tục thực hiện Bản tin Sức khỏe BR-VT số 6. 

- Tăng cường truyền thông qua trang thông tin điện tử của Sở Y tế, trang 

thông tin điện tử và mạng xã hội Facebook của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; tích 

cực thiết kế các infographic về tình hình, diễn biến dịch bệnh và công tác truy vết 

trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 giúp nâng cao hiệu quả truyền thông trên 

trang Facebook. 

II. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 

1. Y học hiện đại 

1.1. 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. 

1.2. Kết quả thực hiện  

- Trong tháng đã khám, điều trị cho 181.620 lượt người, số liệu cộng dồn 

đến tháng 6 năm 2021 là 1.274.055 khám lượt người
2
. Công suất sử dụng 

giường bệnh tuyến tỉnh là 77%, tuyến huyện là 23%
3
. 

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

2. Công tác Y dƣợc cổ truyền 

2.1. 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. 

- Giải quyết đúng chế độ chính sách cho các đối tượng đến khám, chữa 

bệnh theo Luật Khám chữa bệnh. 

2.2. Kết quả thực hiện 

Trong tháng khám và điều trị 26.179 lượt người, lũy tích tính đến tháng 

06 năm 2021 khám 151.194 lượt người. Trong đó: Tuyến tỉnh 10.911 lượt 

khám; Tuyến huyện 107.488 lượt khám; Tuyến xã 32.795 lượt khám. 

                                                                 
2
 Tổng số lần khám tuyến tỉnh 580.254 lượt khám. Trong đó: BV Lê Lợi 230.722; BV Bà Rịa 252.221; BV Tâm 

Thần 27.638; BV Mắt 40.051; BV YHCT 28.491; BV Phổi 1.131. Tuyến huyện 474.373. Trong đó: TTYT Xuyên 

Mộc 81.888; TTYT Long Điền 63.937; TTYT Phú Mỹ 54.478; TTYT Châu Đức 59.536; TTYT Côn Đảo 10.610; 

TTYT Đất Đỏ 48.613; TTYT TP Vũng Tàu 90.856; TTYT TP Bà Rịa 64.455. Tuyến xã 219.428 lượt khám. 

Trong đó: TTYT Xuyên Mộc 24.120; TTYT Long Điền 42.361; TTYT Phú Mỹ 3.649; TTYT Châu Đức  32.007; 

TTYT Đất Đỏ 10.992; TTYT TP Vũng Tàu 112.688; TTYT TP Bà Rịa 2.611. 
3
 Công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh 77%. Trong đó: Bệnh viện Lê Lợi 72%; Bệnh viện Bà Rịa 111%; BV 

Tâm Thần 119%; BV Mắt 25%, BV Phổi 4%; BVYHCT 56%. Công suất sử dụng giường bệnh tuyến huyện 23%. 

Trong đó: TTYT Xuyên Mộc 30%; TTYT Long Điền 4%; TTYT Phú Mỹ 18%; TTYT Châu Đức 32%; TTYT Đất 

Đỏ 21%; TTYT Côn Đảo 9%. 
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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.    

So với cùng kỳ năm 2020 thì người dân đến khám tại các cơ sở y tế trong 

tỉnh tăng 11%. 

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

3.1. Triển khai các hoạt động. 

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

bệnh sản phụ khoa tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật cơ sở 2. 

- Thực hiện giám sát hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép hoạt động Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, dự phòng LTMC tại 22 xã/phường thuộc 6 huyện/thị xã/thành phố. 

- Các huyện tiến hành giám sát quý II các Trạm y tế xã/phường. 

- Thực trạng đẻ rơi: tình trạng đẻ rơi vẫn còn xảy ra, trong tháng 5 năm 2021 

có 22 ca đẻ rơi, từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021 có 46 ca đẻ rơi. 

           3.2. Kết quả thực hiện 

3.2.1. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

- Tổng số lần khám phụ khoa cho phụ nữ 15-49 tuổi trong tháng là 22.979, 

số liệu cộng dồn là 135.594, chiếm tỷ lệ 45,7% (ước chỉ tiêu kế hoạch 80%). 

- Tổng số người đẻ trong tháng là 1.241, số liệu cộng dồn là 6.911. Trong 

đó: Thai phụ sanh có cán bộ y tế đỡ trong tháng là 1.236, số liệu cộng dồn là 

6.900, chiếm tỷ lệ là 99,6%. 

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

tháng là 894, số liệu cộng dồn là 5.388, đạt 90,1%. 

- Tai biến sản khoa trong tháng 12 ca, số liệu cộng dồn là 94, chiếm tỷ lệ 

13,6‰ (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). 

3.2.2. Bảo vệ sức khỏe trẻ em: 

- Trẻ sinh ra dưới 2500g trong tháng là 38, số liệu cộng dồn là 209, chiếm 

tỷ lệ 3%, (chỉ tiêu <4%). 

- Số trẻ em tử vong dưới 1 tuổi trong tháng 03, số liệu cộng dồn là 12, 

chiếm tỷ lệ 1,7%o (chỉ tiêu <8%o). 

- Số trẻ em tử vong dưới 5 tuổi trong tháng là 03, số liệu cộng dồn là 16, 

chiếm tỷ lệ 2,3%o (chỉ tiêu <14%o). 
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- Số liệu đẻ rơi tính đến tháng 06 năm 2021 là 22 cas. Trong đó: Vũng Tàu 

08; Bà Rịa 01; Phú Mỹ 05; Long Điền 02; Đất Đỏ 00; Xuyên Mộc 03; Châu 

Đức 01; Nơi khác 02. 

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.  

 - Trình UBND tỉnh công bố ban hành quy trình nội bộ đối với thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Mỹ Phẩm tại Tờ trình số 63/TTr-SYT ngày 21/5/2021. 

 - Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 

2021. 

 - Triển khai Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021 (lần 2) và dự thảo Kế hoạch nâng cao tỷ lệ 

hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích năm 2021 tại VB số 2343/SYT-VP ngày 17/5/2021. 

 - Điều chỉnh Thông báo về cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với các 

TTHC: Hiện đã công bố 129 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trong đó có 50 thủ 

tục hành chính mức độ 3 và 79 thủ tục hành chính mức độ 4 (50 thủ tục hành 

chí h chư  thể nâng lên mức độ 4 do có qu  trì h đi thẩm đ nh tại các cơ sở). 

 - Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh đạt 94,2%. 

  2. Công tác Thanh tra, kiểm tra: 

 2.1. Công tác kiểm tra: 

- Tổng số cơ sở được kiểm tra: 908. Số cơ sở vi phạm: 81 cơ sở. Trong đó: 

Nhắc nhở: 68 cơ sở; Đang xử lý 02 cơ sở; Xử phạt: 11 cở sở, số tiền xử phạt là 

114.340.000 đồng;  

- Số liệu cộng dồn đến tháng 06 năm 2021: Tổng số cơ sở được kiểm tra: 

4.758. Số cơ sở vi phạm: 455 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 423 cơ sở; Đang xử lý 

02 cơ sở; Xử phạt: 30 cở sở, số tiền phạt là 350.136.000 triệu đồng.  

2.1.1. Kiểm tra cơ sở khám, chữa bệnh tƣ nhân: 

a) Phòng Y tế các huyện, th  xã, thành phố: 

- Số cơ sở Y học hiện đại kiểm tra: 34. Số cơ sở vi phạm 02. Trong đó: 

Nhắc nhở 02 cơ sở.  

- Số cơ sở YHCT được kiểm tra: 9. Số cơ sở vi phạm 00. Trong đó: Nhắc 

nhở 00 cơ sở.  

- Số liệu cộng dồn đến tháng 6 năm 2021: Tổng số cơ sở Y học hiện đại 

được kiểm tra: 142. Số cơ sở vi phạm: 14 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 13 cơ sở; 
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Đề nghị ngưng hoạt động 01 cơ sở. Tổng số cơ sở YHCT được kiểm tra: 51. Số 

cơ sở vi phạm: 13 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 12 cơ sở; Xử phạt 01 cơ sở.  

b) Thanh tra Sở: 

- Số cơ sở Y học hiện đại kiểm tra: 02. Số cơ sở vi phạm 02. Trong đó: 

Đang xử lý 02 cơ sở.  

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

nhở 00 cơ sở.  

- Số liệu cộng dồn đến tháng 6 năm 2021: Tổng số cơ sở Y học hiện đại 

được kiểm tra: 02. Số cơ sở vi phạm: 02 cơ sở. Trong đó: Đang xử lý 02. Tổng 

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

nhở: 00 cơ sở; Xử phạt 00 cơ sở.  

         2.1.2. Kiểm tra cơ sở Dƣợc công lập và Dƣợc tƣ nhân: 

a) Phòng Y tế các huyện, th  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: 62. Số cơ sở vi phạm: 04 cơ sở. 

Trong đó: Nhắc nhở: 04 cơ sở.    

- Số liệu cộng dồn đến tháng 06 năm 2021: Tổng số cơ sở dược tư nhân 

được kiểm tra 207 cơ sở. Số cơ sở vi phạm: 14. Trong đó: Nhắc nhở: 13 cơ sở; 

Phạt tiền: 01 cơ sở. Tổng số cơ sở dược công lập được kiểm tra 00 cơ sở. Số cơ 

sở vi phạm: 00.  

b) Thanh tra Sở: 

- Trong tháng số cơ sở dược tư nhân được kiểm tra: 24. Số cơ sở vi phạm: 

12 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 12 cơ sở; Xử phạt 00; Đang xử lý 00. 

- Số liệu cộng dồn đến tháng 06 năm 2021: Tổng số cơ sở được kiểm tra 16 

cơ sở. Số cơ sở vi phạm 15 cơ sở. Trong đó: Nhắc nhở: 13 cơ sở; Xử phạt: 01 cơ 

sở; Đang xử lý 01. 

         2.1.3. Kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm: 

a) Phòng Y tế các huyện, th  xã, thành phố: 

- Trong tháng số cơ sở kinh doanh mỹ phẩm được kiểm tra: 12. Số cơ sở vi 

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

- Số liệu cộng dồn đến tháng 06 năm 2021: 50 cơ sở. Số cơ sở vi phạm 00. 

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

b) Thanh tra Sở: 

- Trong tháng số cơ sở kinh doanh mỹ phẩm được kiểm tra: 01.   

- Số liệu cộng dồn đến tháng 06 năm 2021: 01 cơ sở. Số cơ sở vi phạm 00. 

Trong đó: Nhắc nhở: 00 cơ sở. 
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         2.1.4. Kiểm tra an toàn thực phẩm: 

- Tổng số cơ sở được kiểm tra ATVSTP: 764 cơ sở. Số cơ sở vi phạm 61. 

Trong đó: Nhắc nhở 50; Xử phạt 11.   

- Số liệu cộng dồn đến tháng 06 năm 2021: 2.214 cơ sở. Số cơ sở vi phạm 

171. Trong đó: Nhắc nhở: 152 cơ sở; Xử phạt 19 cơ sở. 

2.2. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

a) Công tác tiếp công dân: 00.  

b) Tiếp nhận đơn thư tố cáo:   

 + Kỳ trước chuyển sang 02;  

 + Tiếp nhận trong kỳ 03. 

c) Phân loại đơn thư tố cáo: 

 + Đơn tố cáo: 01. 

 + Kiến nghị, phản ánh: 02.  

c) Kết quả xử lý đơn thư:  

 + Chuyển đơn 00  

 + Đã giải quyết 02  

 + Hiện đang giải quyết 03 đơn.  

 - Số liệu cộng dồn đến tháng 06 năm 2021: Tổng số 12 đơn. Trong đó: 

Tố cáo: 03; Khiếu nại 00; Kiến nghị, phản ánh 9 đơn. Kết quả xử lý: Đã giải 

quyết 07, Đang giải quyết 03, chuyển đơn 02; Không thụ lý 00. 

2.3. Phản ánh trên Đƣờng dây nóng Lãnh đạo tỉnh 

- Số lượng thông tin phản ánh tồn đầu kỳ: 04. 

- Số lượng thông tin phản ánh tiếp nhận trong kỳ 05. 

- Số lượng thông tin chuyển đến không đúng thẩm quyền: 00. 

- Số lượng thông tin đã được xử lý dứt điểm và trả lời công dân: 07. 

- Số lượng thông tin đang giải quyết 02.  

 Số liệu cộng dồn đến tháng 06 năm 2021: Tiếp nhận trong kỳ: 28. Xử lý, 

giải quyết dứt điểm: 24; Số lượng thông tin đang giải quyết 02. 

2.4. Phản ánh trên Đƣờng dây nóng Bộ Y tế 

- Số lượng thông tin tồn đầu kỳ : 02. 

- Tiếp nhận trong kỳ: 08. 

- Xử lý, giải quyết dứt điểm: 09.   

- Số phản ánh đang giải quyết: 01. 
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 Số liệu cộng đồn đến tháng 06 năm 2021: Tiếp nhận trong kỳ: 49. Xử lý, 

giải quyết đứt điểm: 48; Số phản ánh đang giải quyết 01. 

3. Công tác Nghiệp vụ: 

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vu trọng tâm, đột phá năm 

2021 tại các TTYT huyện, thị xã, thành phố. 

- Thực hiện kiểm tra việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, tư nhân theo Bộ tiêu chí bệnh viện an 

toàn phòng chống dịch COVID-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

- Kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại các đơn vị y tế tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu năm 2021. 

- Hoàn chỉnh danh sách người cao tuổi và kế hoạch chương trình quốc gia 

người cao tuổi trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện năm 2021. Dự 

thảo kế hoạch hoạt động người cao tuổi năm 2022. 

- Lập Kế hoạch triển khai bệnh viện điều trị COVID-19 với 3 cơ sở điều trị 

tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

          4. Công tác Kế hoạch Tài chính: 

         - Rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2021-2025; điều 

chỉnh kế hoạch, phân kỳ từng năm, lộ trình thực hiện để các đơn vị làm cơ sở xây 

dựng kế hoạch thực hiện.  

         - Theo dõi, rà soát, trình kinh phí chi chế độ về phòng chống Covid19 cho 

các đơn vị.            

         - Tổng hợp dự toán kinh phí năm 2022.  

         - Hoàn thành Phương án sắp xếp nhà đất các đơn vị trực thuộc ngành Y tế.  

 - Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng công tác y tế. 

 5. Công tác chuyên môn khác: 

  5.1. Giám định y khoa: 

  - Tổng số ca giám định: 424. Trong đó: Giám định thương binh 00; Giám 

định chất độc hóa học 07; Giám định bệnh nghề nghiệp lần đầu 00; Giám định 

bệnh nghề nghiệp tái phát 00; Tai nạn lao động lần đầu 08; Giám định hưu trí 07; 

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

khuyết tật 01; Giám định sức khỏe 400; Giám định khác 01. 

  - Số liệu cộng dồn đến tháng 6 năm 2021: Số ca giám định: 1.664. Trong đó: 

Giám định thương binh 01; Giám định chất độc hóa học 13; Giám định tai nạn lao 

động lần đầu 48; Giám định bệnh nghề nghiệp lần đầu 04; Giám định hưu trí 45; 

Khám sức khỏe 1.544; Giám định khuyết tật 02; Giám định tai nạn lao động tái 

phát 01; Giám Định hưởng trợ cấp tuất 00; Giám Định hưởng BHXH 1 lần 01; 

Giám định khác 05. 

  5.2. Giám định pháp y: 
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  - Tổng số ca giám định: 44. Trong đó: Giám định thương tật 35; Giám định 

tử thi 00; Giám định tình dục 08; Giám định nồng độ rượu 00; Giám định khác 01. 

  - Số liệu cộng dồn đến tháng 6 năm 2021: Số ca giám định: 187. Trong đó: 

Giám định thương tật 144; Giám định tử thi 02; Giám định tình dục 35; Giám định 

nồng độ rượu 00; Giám định khác 06. 

  5.3. Công tác đào tạo:  

- Thực hiện tiến độ năm học 2020-2021.  

 Điều chỉnh tiến độ đào tạo năm học để phù hợp với tình hình dịch bệnh 

đang diễn tiến phức tạp. 

 Tổ chức dạy trực tuyến các môn lý thuyết. 

 Các buổi thực hành, thực tập tạm ngưng, sẽ tiếp tục sau khi tình hình dịch 

bệnh ổn định. 

- Triển khai công tác bảo đảm chất lượng Giáo dục nghề nghiệp năm 2020 - 

2021: hoàn thiện dự thảo các quy trình theo kế hoạch; đã trình Hội đồng và hoàn 

thiện 03 quy trình ( quy trình Đánh giá xếp loại VC&NLĐ cuối năm, quy trình 

Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/NĐ-CP, quy trình Quản lý 

sử dụng thiết bị dụng cụ phòng thực hành); tiếp tục trình dự thảo các quy trình 

khác. 

- Phối hợp trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đào tạo các lớp liên kết cao 

đẳng chính quy và liên thông vừa làm vừa học ngành Dược, Hộ sinh, Điều 

dưỡng. 

- Phối hợp trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai về công tác tuyển sinh: nhận hồ 

sơ tuyển sinh và xét tuyển Văn bằng 2 ngành dược bậc cao đẳng hệ VL-VH. 

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

in giấy chứng nhận 14 học viên và hoàn thành hồ sơ lớp CKD3, trển khai kế 

hoạch mở lớp CKD4. 

- Triển khai hoạch tuyển sinh năm 2021: tư vấn công tác tuyển sinh, nhận 

hồ sơ xét tuyển (online và trực tiếp), thông tin đăng ký tuyển sinh.  

  B. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 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. 

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho 

người dân trên địa bàn tỉnh theo các đối tượng. 
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 Thực hiện thường xuyên. 

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

2. Tiếp tục công tác tiếp nhận bàn giao, di dời và đƣa vào vận hành BV 

Vũng Tàu. 

 Phòng KHTC, BV Lê Lợi thực hiện. 

3. Các  đơn vị trực thuộc: 

- TTYT huyện thị thành: Hoàn thành xét, thẩm định lại các xã, phường duy 

trì chuẩn quốc gia y tế xã năm 2020. 

- Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè: tay chân miệng, sốt xuất 

huyết, bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa. 

- Triển khai Đề án khám chữa bệnh từ xa; hoàn thiện kế hoạch chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 – 2025. 

4. Công tác khác: 

- Tăng cường quản lý tài sản công tại đơn vị. 

- Đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao cho công tác khám chữa 

bệnh. 

- Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và 

công vụ năm 2021
4
. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28 tháng 5 năm 2021 

của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành 

chính. 

- Thực hiện Quyết định 1461/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2021 – 2023 cho 

05 đơn vị trực thuộc Sở Y tế:  

+ 04 đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên: BV Bà Rịa, BV 

Lê Lợi, BV Mắt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

+ 01 đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo 01 phần chi thường xuyên: BV Y 

học cổ truyền. 

5. Công tác báo cáo: 

- Báo cáo công tác Y tế 06 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 06 

tháng cuối năm 2021. 

Hoàn thành trước ngày 20/6/2021 

Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, các phòng Sở Y tế, các đơn vị phối hợp. 

- Báo cáo phục vụ giao ban Ban chỉ đạo 46-QĐ/TU của Tỉnh ủy 06 tháng 

đầu năm 2021 (theo Công văn 6638/UBND-VP ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh). 

                                                                 
4
 Kế hoạch số 115/KH-SYT ngày 11/6/2021 của Sở Y tế. 
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Hoàn thành trước ngày 15/6/2021 

Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, các phòng Sở Y tế, các đơn vị phối hợp. 

- Báo cáo giải trình HĐND tỉnh về “nâng cao công suất giường bệnh tuyến 

huyện”; “nâng cao chất lượng chuyên môn tuyến huyện”; “tăng cường kiểm tra, 

giám sát, tuyên truyền về an toàn thực phẩm”. 

Phòng Nghiệp vụ chủ trì 

Hoàn thành trong tháng 6/2021. 

Kèm theo phụ lục báo cáo./. 

 
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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