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THÔNG BÁO  

Kết luận của Đồng chí Lò Văn Biên - Ủy viên Ban Thường vụ  

Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết  

công tác Y tế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

Ngày 16/12/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế 

năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn 

Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Tạ Hồng Long, Phó Giám 

đốc Sở Y tế; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe 

báo cáo kết quả thực hiện công tác Y tế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, 

ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Đồng chí Lò Văn Biên - Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế của huyện. Ngành y tế với 

vai trò tham mưu, là lực lượng tuyến đầu chống dịch đã luôn chủ động, tích cực, huy 

động tối đa nhân lực, phương tiện cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Dưới 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế, Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, 

ngành y tế từ huyện đến xã tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Chất 

lượng khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì. Mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh y 

học cổ truyền tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác điều tra, giám sát, xét 

nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19 được triển khai đồng bộ, kịp thời. 

Thực hiện điều trị cho 8.863 trường hợp mắc Covid-19 khỏi bệnh, không có trường 

hợp bệnh nặng, tử vong. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây 

dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phòng chống suy dinh dưỡng tiếp tục được triển khai. Hệ thống tổ chức, bộ máy 

cán bộ thường xuyên được kiện toàn. Rà soát lại các quy trình khám bệnh, xét 

nghiệm, cận lâm sàng đảm bảo đúng quy định. Duy trì và giữ vững 100% xã, thị 

trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ 

cân còn 18,48%, đạt chỉ tiêu KH (vượt 0,21% so với KH tỉnh giao); tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi còn 24,38%, vượt 0,52% so với KH huyện 

giao (vượt 5,03% so với KH tỉnh giao). Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy 

mạnh; hoàn thành đồng bộ dữ liệu 147.645 mũi tiêm phòng Covid-19 với cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Y tế còn những tồn 

tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa ngành y tế với các cơ quan, đơn vị đôi lúc 

chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Hệ thống y tế còn hạn chế nhất là y tế cơ sở 
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và y tế dự phòng chưa đáp ứng được yêu cầu khi dịch xảy ra. Đội ngũ cán bộ y tế 

tuyến cơ sở còn thiếu về số lượng. 

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về 

y tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 

nhiệm kỳ 2020-2025. Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế của 

năm 2022, trong thời gian tới UBND huyện yêu cầu ngành Y tế và các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quyết 

định, đề án, chương trình, kế hoạch về y tế.  

2. Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đến mọi tầng 

lớp nhân dân, đặc biệt Nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Duy trì quyết liệt, 

đồng bộ các hoạt động phòng chống dịch bệnh, chủ động sẵn sàng các phương án, 

kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh. Tiếp tục tăng cường hoạt 

động truyền thông, truyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm 

phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng; các khuyến cáo của 

Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là trước diễn 

biến của dịch bệnh.  

3. Trung tâm Y tế: 

- Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử hướng tới 

sự hài lòng của người bệnh. Thực hiện tốt 12 điều y đức, quy chế Bệnh viện. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên 

trong đơn vị; tích cực thực hiện phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh. 

 - Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Y tế năm 

2023, thời gian xong trước ngày 16/01/2023. Báo cáo UBND huyện thực trạng cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực ngành y tế, thời gian xong trước ngày 

15/02/2023. 

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo thực hiện tốt các dịch vụ y 

tế bên cạnh tiếp tục phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới; khai thác, quản lý sử dụng 

có hiệu quả các trang thiết bị y tế; duy trì luân phiên bác sỹ hỗ trợ cho tuyến xã. 

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí đánh giá chất 

lượng bệnh viện. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí quốc gia về y tế theo quy định; 

chú trọng nâng cao hoạt động y tế dự phòng, y tế cơ sở.  

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư tiêu hao phục vụ công tác 

khám chữa bệnh cho Nhân dân.  

- Thực hiện đúng tiến độ giải ngân nguồn ngân sách, các chương trình mục 

tiêu theo kế hoạch đảm bảo đúng luật, hiệu quả; quản lý tốt các nguồn thu viện phí 

thu đúng, thu đủ, đảo đảm đúng quy định. 
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- Tiếp tục quan tâm kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy cán bộ, đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ, viên chức 

ngành y tế. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ y tế và tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trong lĩnh vực y tế. 

- Tăng cường công tác quản lý, hành nghề y, dược tư nhân, kiểm tra các cơ sở 

khám chữa bệnh, giám sát hoạt động các chương trình mục tiêu y tế trên địa bàn 

huyện. Ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thiện hệ thống quản lý công tác khám 

bệnh, chữa bệnh, các chương trình mục tiêu y tế; quản lý hệ thống văn bản của đơn vị. 

Trên đây là kết luận của Đồng chí Lò Văn Biên - Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn 

phòng HĐND-UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                 
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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