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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị đánh giá hoạt động  

của Trạm Y tế tuyến xã 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ  

công tác 03 tháng cuối năm 2022 

 

Ngày 22/10/2022, đồng chí Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế đã chủ 

trì Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động của Trạm y tế tuyến xã 09 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm 2022. Cùng tham dự Hội nghị có 

đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, 

Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Công 

đoàn ngành Y tế; Trưởng, phó các phòng chức năng thuộc Sở Y tế; lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, lãnh đạo Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố 

và nhân viên y tế của 177 Trạm Y tế xã/phường/thị trấn trong toàn tỉnh.  

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện các cơ quan, đơn vị tham 

dự Hội nghị và phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Y 

tế có ý kiến và kết luận chỉ đạo như sau:  

1. Sau 09 tháng tiếp nhận 177 Trạm Y tế về xã, phường, thị trấn thuộc UBND 

cấp huyện về Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế quản lý theo Quyết định số 66/QĐ-

UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Trạm Y tế đã triển khai và 

duy trì đầy đủ các nhiệm vụ về thực hiện chuyên môn, kỹ thuật khám chữa bệnh, 

phòng bệnh, các Chương trình y tế Quốc gia,…theo mô hình được giao. Qua rà 

soát thực tế cho thấy tại các Trạm Y tế còn nhiều khó khăn, một số trạm thiếu nhân 

lực nhất là nhân lực quản lý; công tác đào tạo còn gặp những hạn chế, bất cập; 

nhiều nhân viên y tế chưa có chứng chỉ hành nghề theo quy định; thu nhập, chế độ 

trực chuyên môn còn thấp; kinh phí chi trả hoạt động phòng chống dịch chưa kịp 

thời; một số trạm cơ sở vật chất, trang thiết bị đã cũ hoặc xuống cấp; việc thay đổi 

mô hình mất thời gian ổn định. Hơn 02 năm qua, nhân viên y tế phải chịu nhiều áp 

lực do cùng một lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ: vừa phòng chống dịch, vừa 

tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, vừa duy trì hoạt động 

chuyên môn thông thường … Đợt dịch COVID-19 vừa qua, y tế xã, phường là lực 

lượng lòng cốt trực tiếp thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm 

chủng, quản lý bệnh nhân F0 tại địa phương. Vào các đợt cao điểm, nhân viên y tế 

phải làm việc không ngừng nghỉ, với cường độ và áp lực cao.  

Vượt qua khó khăn, gian khổ với mục tiêu cao cả là bảo vệ sức khỏe người 

dân, cùng với hệ thống y tế của toàn tỉnh, y tế xã, phường đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao (phối hợp và trực tiếp thực hiện trên 4 triệu mũi tiêm vaccin COVID-

19 an toàn cho mọi nhóm đối tượng, tỉ lệ tử vong do COVID-19 của tỉnh chỉ dừng 
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lại ở mức 0,004%, thấp hơn 10 lần con số bình quân cả nước), đóng góp vào thành 

tích chung của tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ 

vững địa bàn an toàn, ổn định, tạo sự an tâm cho nhân dân và các doanh nghiêp 

đang đầu tư hoạt động tại tỉnh Quảng Ninh. 

Dự báo trong thời gian tới, dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, trong khi đó 

tình trạng dịch bệnh mới nổi xuất hiện, lây lan tại nhiều nước trên thế giới (đậu 

mùa khỉ, viêm gan lạ).  Tại Việt Nam đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ thứ 2, sau 

ca đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời phát hiện trường hợp cúm 

A/H5N1 trên người sau hơn 8 năm tại tỉnh Phú Thọ; cùng với đó là các dịch bệnh 

lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa, Adenovirus…Quảng Ninh 

là địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để dịch bệnh xâm nhập (có đường biên giới 

trên bộ, trên biển, hàng không, giao thương phát triển kinh tế, du lịch…), nguy cơ 

dịch chồng dịch là hiện hữu. Do vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không 

được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, đây vẫn phải là mục tiêu 

ưu tiên hàng đầu trong hoạt động tại các Trạm Y tế trong các tháng cuối năm 2022 

và những tháng đầu năm 2023. Duy trì tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 

các nhóm đối tượng, phấn đấu đến hết 31/12/2022 sẽ có thêm khoảng 140.000 mũi 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn cho nhân dân. Tiếp tục hoàn thành 

các chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia, nhất là các chỉ tiêu chương tình nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao. 

2. Thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao 

năng lực hệ thống y tế trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo 
vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”  đã được đề ra trong Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đặc thù đối với bác sỹ luân 

phiên đến làm việc tại đơn vị y tế tuyến cơ sở thuộc tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 

2023-2025 nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên y tế, rút ngắn khoảng 

cách và thời gian đào tạo cũng như phát hiện và điều trị các ca bệnh khó tại tuyến 

dưới. Đông thời, tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành để xây dựng đề án, cơ chế 

đãi ngộ thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực y tế, đặc biệt là 

cho các vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo.   

3. Về tổ chức bộ máy, nhân lực và chế độ chính sách cho nhân viên Trạm Y tế 

Yêu cầu Giám đốc các Trung tâm Y tế: (1) Có phương án bố trí, sắp xếp 

nhân lực khoa học, phù hợp với mô hình, chức năng nhiệm vụ của từng Trạm Y tế 

và điều kiện đi lại, ăn ở của nhân viên y tế nhằm phát huy tối đa năng lực của từng 

cá nhân; (2) Quan tâm, động viên tham gia dự tuyển các chức danh trạm trưởng, 

phó trạm trưởng Trạm Y tế. Cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong công tác tổ chức 

cán bộ; khẩn trương rà soát, bổ nhiệm trạm trưởng, trạm phó các Trạm y tế còn 

thiếu, hoàn thiện cấp Chứng chỉ hành nghề cho nhân viên y tế. Khuyến khích và 

tạo điều kiện cho cán bộ y sỹ được đào tạo liên thông lên hệ bác sỹ, tham gia đào 

tạo, đào tạo lại chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước…sẵn sàng bổ sung nhân 

lực y tế chất lượng tại chỗ.   
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Tiết kiệm các nguồn chi, tăng nguồn thu để đảm bảo đời sống ổn định cho 

nhân viên y tế. Trung tâm Y tế khẩn trương, tích cực phối hợp với Phòng Y tế và 

phòng, ban của UBND  huyện, thị xã, thành phố để giải quyết dứt điểm các chế độ 

liên quan phòng chống dịch hỗ trợ cho nhân viên y tế trong thời gian các Trạm Y 

tế chưa chuyển về Trung tâm Y tế. Trong thời gian chờ đợi các cơ quan Trung 

ương, bộ ngành nghiên cứu, sửa đổi cơ chế chính sách cho nhân viên y tế, đề nghị 

các Giám đốc các Trung tâm Y tế quan tâm đời sống của người lao động, nhất là 

đội ngũ nhân viên y tế tuyến xã, vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo. Phối 

hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên y tế trực 

đêm tại trạm.   

4. Về công tác chuyên môn  

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố rà soát lại và đề xuất phê duyệt 

danh mục kỹ thuật được thực hiện tại các Trạm Y tế (nếu cần); rà soát, tổng hợp 

các Trạm Y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT ban đầu báo cáo Sở Y tế trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định; Trung tâm Y tế TP. Hạ Long rà soát, đánh giá, 

thống nhất đầu mối ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho các Trạm Y 

tế, báo cáo Sở Y tế trước ngày 05/11/2022.  

- Trung tâm Y tế TP. Cẩm Phả hoàn thiện đề án xin cấp phép thành lập phòng 

khám đa khoa thuộc trung tâm; 

- Tiến hành kiểm tra giám sát, rà soát hiện trạng và hoạt động của y tế thôn 

bản, y tế trường học.   

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả, tiến độ các chương trình tiêm chủng mở rộng, 

các chương trình y tế quốc gia. 

- Các Trạm Y tế củng cố, nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu cho UBND 

xã, phường, thị trấn công tác quản lý, giám sát hành nghề y dược tư nhân, an toàn 

thực phẩm, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, spa... 

- Giám đốc các Trung tâm Y tế rà soát, chỉ đạo các Trạm Y tế thực hiện đầy 

đủ các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo các khó khăn, bất 

cập trong quá trình triển khai thực hiện, các đề xuất, kiến nghị về Sở Y tế để kịp 

thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.  

5. Về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề nghị sửa 

chữa và xây mới cơ sở hạ tầng cho các Trạm Y tế. Theo đó, dự kiến sửa chữa 117 

trạm y tế đã bị xuống cấp trong năm 2023, lập dự án đầu tư công xây mới 30 Trạm 

Y tế trong giai đoạn 2023-2025. Trung tâm Y tế các địa phương khẩn trương vào 

cuộc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tại địa phương để xác lập quyền sử dụng 

đất cho các Trạm Y tế; có phương án xin quỹ đất để bố trí trụ sở làm việc cho Trung 

tâm Y tế, phòng khám đa khoa và Trạm Y tế chưa có trụ sở chính thức.  

- Tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan để mua sắm trang thiết bị phục 

vụ công tác chuyên môn tại các Trạm Y tế. Các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế tiến 

hành rà soát ngay việc quản lý trang thiết bị, lập sổ theo dõi, kiểm kê, kiểm chuẩn 
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máy móc, trang thiết bị đang sử dụng; khẩn trương tiến hành thanh lý các trang 

thiết bị đã hết khấu hao, đồng thời thiết lập ngay danh sách thiết bị còn thiếu để đề 

xuất mua sắm năm 2023. Rà soát, đánh giá tài sản ít sử dụng hoặc không sử dụng 

báo cáo Sở Y tế để điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, tuyệt đối không để 

lãng phí trong việc sử dụng máy móc trang thiết bị y tế tại đơn vị.  

- Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Y tế các 

huyện/thị xã/thành phố tổ chức việc mua sắm máy tính, máy in, thiết bị văn 

phòng…theo các quy định của tỉnh và pháp luật hiện hành. Từng bước tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc trong mua sắm trang thiết bị y tế, trang thiết bị văn phòng 

phục vụ công tác chuyên môn của các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế. 

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố tổng hợp, rà soát kỹ kinh phí 

chi thường xuyên năm 2023 đảm bảo đủ thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo Sở 

Y tế trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.  

6. Về công nghệ thông tin 

Các Trạm Y tế rà soát các phần mềm đang triển khai, tránh hiện trạng quá 

nhiều phần mềm được triển khai tại các trạm nhưng không có sự liên thông liên kết 

dữ liệu dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Từng bước tiến hành đồng bộ 

hệ thống công nghệ thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y 

tế; duy trì, sử dụng chữ ký số, thực hiện việc ký số lên văn bản điện tử sử dụng 

chứng thư số để trao đổi trên môi trường mạng; sử dụng thẻ căn cước công dân 

thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế phục vụ khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế; phối hợp ”làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19, ký xác nhận “Hộ chiếu vắc 

xin” theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; phối 

hợp triển khai thí điểm phần mềm quản lý trang thiết bị y tế. Quan tâm triển khai 

công nghệ thông tin liên quan đến các tiêu chí về nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao 

7. Về công tác chỉ đạo tuyến 

Yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị tuyến tỉnh tăng 

cường công tác chỉ đạo tuyến, cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động, 

trong hoạt động chỉ đạo tuyến. Nội dung chỉ đạo tuyến cần bám sát theo quy định, 

hướng dẫn của Bộ Y tế, các đơn vị tuyến trung ương và phù hợp với thực tế. Các 

Trạm Y tế tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của cấp trên triển khai kịp thời, phù 

hợp với thực tế địa phương.  

8. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 

Các Phòng Y tế, Trạm Y tế khẩn trương rà soát lại hệ thống loa phát thanh, 

pano, banner, biển hiệu…phục vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa 

bàn. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế có chương 

trình đánh giá cụ thể từng địa phương để xây dựng phương án bổ sung, thay thế 

phù hợp, kịp thời.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường phối hợp với các bộ phận liên 

quan của Trung tâm Truyền thông tỉnh để xây dựng các chương trình, sản phẩm 
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truyền thông trong lĩnh vực y tế, nhất là các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các 

khuyến cáo bảo vệ và nâng cao sức khỏe phát trên các hạ tầng thông tin như truyền 

hình, radio, hệ thống loa phát thanh xã, phường… để người dân tiếp cận một cách 

thuận lợi, đầy đủ nhất.  

9. Về thực hiện kỷ luật, kỉ cương 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thi 

hành công vụ. Thực hiện nghiêm quy định về chính sách, pháp luật thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực của các cơ quan, đơn vị; 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên rà soát nguồn 

hỗ trợ phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên rà soát 

chống lãng phí, tiêu cực trong việc sử dụng nguồn ngân sách phòng chống dịch. 

Công tác kiểm tra giám sát phải gắn liền với công tác giáo dục, nhắc nhở tạo sự 

đồng thuận, chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị.  

10. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 

xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai các nội dung trên và 

phổ biến tới các khoa phòng, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm, Trạm Y tế trực 

thuộc được biết, chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Các Trung tâm Y 

tế hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động và báo cáo Sở Y 

tế trước ngày 28/10/2022. 

Thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế, Văn phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng 

chí Giám đốc Sở Y tế để các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tổ chức 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- GĐ, các PGĐ SYT (báo cáo);                                         
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Phòng chức năng thuộc SYT; 

- PYT các địa phương; 

- 177 TYT xã/phường/thị trấn; 

- Trang TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                             

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
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