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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG QUYẾT THẮNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:     /BC-UBND 
 

          Quyết Thắng, ngày    tháng    năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện sơ kết 03 năm Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới  

trên địa bàn phường Quyết Thắng 

 

Căn cứ Công văn số 216/UBND, ngày 24/9/2020 của UBND thành phố 
Lai Châu về việc giao nhiệm vụ báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 
20-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 
sóc nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; thực hiện Nghị quyết số 
21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng khóa XII về công tác dân số 
trong tình hình mới. 

Ủy ban phường Quyết Thắng xây dựng báo cáo kết quả thực hiện sơ kết 03 
năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW với những nội dung cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Phường Quyết Thắng có tổng diện tích tự nhiên là 273,32 ha; dân số 741 hộ 
và 1955 khẩu (trong đó dân tộc Kinh chiếm 48,77%; dân tộc Giấy chiếm 40,83%; 
dân tộc Thái chiếm 4.97%; còn lại là các dân tộc khác); với 06 tổ dân phố, bản 
(trong đó 01 tổ dân phố, 5 bản). Đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu sống bằng 
nghề trồng trọt, chăn nuôi và phần kinh doanh dịch vụ thương mại. 

1.Thuận lợi 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của 

BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn, 

giám sát, hỗ trợ, kiểm tra trực tiếp và thường xuyên của lãnh đạo Trung tâm Y tế 

thành phố; sự chỉ đạo sát sao Đảng ủy, HĐND, UBND phường; sự phối kết hợp 

của các cơ quan, đơn vị, các bộ phận chuyên môn, các đoàn thể phường; sự nỗ lực 

đoàn kết khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, viên chức Trạm Y tế trong việc thực 

hiện chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Khó khăn 

Dân số không ổn định, thường xuyên biến động dân cư từ nơi khác đến làm 

ăn sinh sống, học tập. Trình độ dân trí không đồng đều, tập tục, thói quen cũ của 

một số người dân còn hạn chế. Một số cán bộ y tế còn hạn chế trong công tác 

chuyên môn, chưa có bác sỹ khám chữa bệnh tại phường. 
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Từ những thuận lợi và khó khăn trên cũng phần nào ảnh hưởng đến nguy cơ 

phát triển các loại bệnh dịch nguy hiểm, tình trạng mất vệ sinh về an toàn thực 
phẩm, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe nhân dân trên 
địa bàn phường. 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt truyên truyền 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Thành ủy, UBND thành phố Lai Châu 
đã tăng cường công tác chỉ đạo và ban hành Kế hoạch số 116-KH/ThU, ngày 
18/4/2018 của Thành ủy Lai Châu thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của 
BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe Nhân dân, Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về công tác 
Dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 23/7/2018 của 
UBND thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 116-KH/ThU Lai Châu thực hiện 
Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Nghị quyết số 21-NQ/TW của 
BCHTW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.  

Căn cứ Kế hoạch của cấp trên UBND phường đã chủ động xây dựng kế 
hoạch số 479/KH-UBND ngày 02/08/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20-
NQ/TW ngày 25/7/2017 của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo 
vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21-NQ/TW, 
ngày 25/7/2017 của BCHTW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình 
mới. phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong việc thực hiện Nghị 
quyết. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, vai trò, tầm quan trọng của công 
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác Dân số trong tình 
hình mới; xác định công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và 
công tác dân số là một số trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong 
kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân 
dân như: Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh nâng cao nhận thức cho nhân dân 
biết chăm lo và thay đổi hành vi nâng cao ý thức giữ gìn, rèn luyện và bảo vệ 
sức khỏe cho gia đình và cộng đồng; vận động, tuyên truyền cho nhân dân xây 
dựng nếp sống văn minh, tích cực luyện tập thể dục, thể thao, chế độ dinh dưỡng 
hợp lý để nâng cao sức khỏe. 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

Được sự quan tâm của Đảng ủy - HĐND - UBND phường và các cơ quan, 
đơn vị, đoàn thể phường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám 
sát chặt chẽ đưa các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc nâng 
cao sức khỏe, công tác dân số là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình 
mới hiện nay. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng với nhân dân trên địa 
bàn phường đã chung tay, góp sức tham gia vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên 
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truyền, phát động các phong trào thi đua về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe Nhân dân; công tác Dân số trong tình hình mới hiện nay. 

Chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác 
Dân số - Kế hoạc hóa gia đình đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Nâng cao sức 
khỏe của người dân cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống. 
Xây dưng hệ thống y tế cơ sở hoạt động chất lượng, hiệu quả, bảo đảm mọi người dân 
đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có y 
đức và năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ tham gia 
bảo hiểm y tế đạt trên 75% dân số. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 96% với 12 loại vắc 
xin. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi là 11%; Tỷ xuất tử vong trẻ 
em: Dưới 5 tuổi còn dưới 4,48 ‰; dưới 1 tuổi còn dưới 27‰; Công tác dự phòng, 
quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm đã thực hiện tại Trạm y tế phường; tỷ lệ 
nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng còn 0,13%; 100% phụ nữ trong đội tuổi sinh đẻ 
đều được tiếp cận với các biện phát tránh thai hiện đại. 

2.1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW 

2.1.1. Triển khai các biện pháp nâng cao sức khỏe Nhân dân  

UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và phối hợp với các tổ chức 
đoàn thể triển khai các biện pháp nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. 
Tăng cường và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, tạo điều kiện thuận lợi để 
người dân dễ tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng; triển khai các giải pháp 
kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lương 
thực, thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm sảy ra đảm bảo sức khỏe cho người 
tiêu dùng; đảm bảo chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em 
trong nhà trường. Triển khai công tác bảo vệ sức khỏe người lao động; phòng, 
chống bệnh nghề nghiệp; an toàn lao động; phòng, chống mại dâm. Đẩy mạnh 
phong trào rèn luyện thân thể, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Tạo điều 
kiện về cơ sở vật chất, không gian để người dân tham gia luyện tập, bảo vệ và nâng 
cao sức khỏe; tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh; lối 
sống lành mạnh, vệ sinh phòng bệnh; vận động để người dân thực hiện tốt việc vệ 
sinh môi trường, tiếp cận sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. 

2.1.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở 

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó kịp thời với 
các tình huống khẩn cấp. Nâng cao năng lực khám sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm 
soát bệnh tật; quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ vật tư, cơ số thuốc, hóa 
chất, củng cố kiện toàn đội phòng chống dịch lưu động các tuyến từ thành phố 
và xã, phường đảm bảo đáp ứng các tình huống khi có dịch xảy ra; chỉ đạo Trạm 
y tế xã, phường tăng cường công tác giám sát, phát hiện các ca bệnh tại cộng 
đồng. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh bằng nhiều 
hình thức, chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, tuyên truyền về bệnh 
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dịch nguy hiểm dịch bệnh mới phát sinh, tình hình dịch trên địa bàn ổn định, 
không có vụ dịch lớn xảy ra. 

- Tăng cường công tác giám sát phát hiện, tư vấn cho đối tượng có nguy cơ 
cao về các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, tổ chức điều trị cho 
người nhiễm HIV, phối hợp quản lý điều trị thay thế cho người nghiện bằng thuốc 
Mêthadol; triển khai thực hiện các giải pháp can thiệp giảm hại nhằm hạn chế tỷ 
lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng giảm dần 
xuống còn 0,13 %.  

2.1.3. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; năng lực đội ngũ cán bộ, 
nhân viên làm công tác y tế 

- Chỉ đạo từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tại Trạm y tế 
phường; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn nghiệp vụ, 12 
điều y đức, quy tắc ứng xử của cán bộ y tế; cải cách thủ tục hành chính trong khám, 
chữa bệnh thu hút bệnh nhân vào điều trị tại Trạm y tế. Chất lượng công tác khám, 
chữa bệnh nhất là khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi từng 
bước được nâng lên, tạo niềm tin đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường 
tổng số lần khám bệnh trong 3 năm được 10.631 lượt. 

- Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 
khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia phù hợp với tình hình địa 
phương, đáp ứng với yêu cầu của mục tiêu chương trình đề ra, kết quả thực hiện hàng 
năm đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra kết quả thực hiện: Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em dưới 
1 tuổi tiêm đầy đủ 8 loại vác xin đạt 96 %;  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 
thể thấp còi là 11 %; Tỷ xuất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn dưới 4,48 ‰; dưới 1 tuổi 
còn dưới 27%; có 100 % phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các 
biện pháp tránh thai hiện đại; các trạm y tế đang từng bước triển khai quản lý sức khỏe 
và quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm cho người dân.  

2.1.4. Công tác quản lý nhà nước; ứng dụng khoa học - công nghệ 

- Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định của phát luật về 
các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn phường. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác khám, chữa bệnh. Thực hiện hệ thống số sức khỏe điện tử đến từng 
người dân. Cặp nhật thông tin, chỉ số sức khỏe tiến tới mọi người dân đều được 
theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ. 

- Trạm y tế phường đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các 
hoạt động khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh; triển khai các chương trình, 
mục tiêu về y tế, từng bước quản lý hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, 
thanh toán bảo hiểm y tế.  

2.1.5. Công tác thực hiện chính sách, phát luật về bảo hiểm y tế 

Đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường công 
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tác tuyên truyền,vận động nhândân, người lao động tham gia bảo hiểm y tế tự 
nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên để nâng cao tỷ lệ người dân 
tham gia bảo hiểm y tế tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 75%. 

2.2. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW 

2.2.1. Chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về dân số  

- Sau 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/ThU, ngày 18/4/2018 
của Thành ủy Lai Châu, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác Dân số 
trong tình hình mới; Đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018 tổng tỷ xuất 
sinh là (1,83 con/bà mẹ), mức giảm tỷ lệ sinh là 0,93%o; Năm 2019 tổng tỷ xuất 
sinh là (1,86 con/bà mẹ), mức giảm tỷ xuất sinh là 0,68%o. 100% phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại. 
Trung tâm Y tế đã chủ động, tích cực tham mưu cho Sở Y tế và UBND thành phố 
phê duyệt các đề án nâng cao chất lượng dân số: Đề án chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi, đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành 
niên, thanh niên; Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt mức sinh thay thế (2,1 
con/bà mẹ); đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; vận động mỗi 
cặp vợ chồng sinh đủ 2 con; tăng tỷ lệ người tuổi vị thành niên được tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình;tận dụng hiệu quả cơ cấu dân 
số vàng; phân bố dân số hợp lý góp phần nâng cao chất lượng dân số. 

- Cùng với đạt các chỉ tiêu đề ra, công tác phối hợp giữa các ban, đoàn thể, cơ 

quan liên quan góp phầnchỉ đạo công tác DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, trong 

đó nổi bật là các cơ quan như phòng Y tế;phòng Vănhóa, Thông tin và Truyền thông; 

phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tư pháp; Hội LHPN; Đoàn Thanh niên; Hội 

Người cao tuổi; Báo, Đài thành phố... trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền 

Nghị quyết số 21-NQ/TW; các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy 

định của địa phương, phản ánh các hoạt động về công tác dân số trong tình hình mới 

được thực hiện chủ động, thường xuyên. Các hoạt động chuyên môn cũng được triển 

khai tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các mô hình nâng cao chất 

lượng dân số bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.  

- Chương trình Sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh tiếp tục được triển 

khai tại Bệnh viện tỉnh Lai Châu. Bình quan mỗi năm tổ chức 140 hội nghị và 

các buổi  truyền thông, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề công tác dân số 

trong tình hình mới tại thành phố và các xã, phường thu hút hàng nghìn lượt cán 

bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia, đồng thời tổ chức tập huấn 

Trạm trưởng Trạm Y tế về công tác dân số trong tình hình mới; tập huấn nghiệp 

vụ cho nhân viên y tế bản kiêm cộng tác viên dân số về các nội dung, phương 

pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và 

giới tính cho học sinh, bảo đảm hình thành kiến thức và kỹ năng sống đúng đắn 

có hệ thống cho thế hệ trẻ. Xây dựng các thông điệp, nội dung truyền thông phù 

hợp để người dân dễ nhớ, dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 

trong công tác dân số cho bản thân, gia đình và xã hội. 
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2.2.2. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, năng cao năng lực đội ngũ cán 

bộ làm công tác dân số 

Công tác kiện toàn và củng cố bộ máy Y tế, Dân số đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ; củng cố cơ sở, vật chất nâng cao chất lượng trong công tác thực hiện 
Dân số-KHHGĐ trên địa bàn. Trạm y tế có 1 tuyên truyền viên dân số; 5 y tế 
bản kiêm cộng tác viên dân số; 6 tổ trưởng tổ dân phố, bản hợp tác  cung cấp 
thông tin biến động về dân số. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung 

Được sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy - HĐND - UBND và các ban ngành 
đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn về công tác thực hiện trong việc 
triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 21-NQ/TW.Sự chỉ đạo về chuyên 
môn của lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố, giám sát hỗ trợ, kiểm tra trực tiếp và 
thường xuyên việc thực hiện công tác công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe Nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới, thực hiện các chương trình 
mục tiêu y tế quốc gia trên địa bàn phường và sự nỗ lực đoàn kết khắc phục mọi 
khó khăn của cán bộ, viên chức Trạm Y tế trong việc thực hiện chuyên môn đã đạt 
được các nộ dung kế hoạch đề ra. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Chất lượng lượng dịch vụ khám chữa, bệnh đã được cải thiện xong vẫn chưa 
đáp ứng được với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.  

Bộ máy tổ chức của y tế cơ sở chưa ổn định do thiếu bác sỹ chuyên khoa 
điều trị  tại Trạm nên công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đặc biệt là công tác 
khám chữa bệnh, cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, khám sức 
khỏe cho học sinh, khám tuyển nghĩa vụ quân sự còn gặp nhiều khó khăn chưa đáp 
ứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

2.2. Nguyên nhân 

- Nhận thức của một số bộ phận nhân dân chưa được nâng cao, chưa ý thức được 
tầm quan trọng của việc tự chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, gia đình và bản thân. 

- Tình hình dịch bệnh nguy hiểm diễn biến phức tạp, vấn đề an toàn vệ sinh 
thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao khó kiểm soát. 

- Một số gia đình còn trọng nam khinh nữ và một số thông tin không chính 
thống trên mạng xã hội. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI   

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đưa các mục tiêu chỉ tiêu về y tế vào chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
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2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo vệ, chăm 

sóc nâng cao sức khỏe nhân dân. Đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp để 
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua, các 
cuộc vận động có các nội dung, tiêu chí liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe.  

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống 
văn minh, vệ sinh phòng bệnh; hạn chế các hành vi có hại ảnh hưởng xấu đến sức 
khỏe; tích cực luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh 
dưỡng hợp lý để nâng cao sức khoẻ. 

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; phòng chống dịch, bệnh; 
năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác y tế. 

5. Kiện toàn và củng cố bộ máy Y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; củng cố cơ 
sở vật chất nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Phát triển mạng lưới khám bệnh 
chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người 
cao tuổi, trẻ en dưới 6 tuổi.  

6. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công 
chức, viên chức Trạm y tế. 

7. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng 
phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, chú trọng công tác dự phòng, nâng cao 
năng lực khám sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; quản lý, điều trị các 
bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính. 

8. Phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, 
khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng nâng cao sức khỏe.  

9. Đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế, nâng 
cao y đức; xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh.  

10. Tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề Y, Dược trên địa bàn. 

11. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong khám chữa bệnh, quản lý dân số, giám định bảo hiểm y tế. Thực hiện hệ 
thống số sức khỏe điện tử đến từng người dân. Cập nhật thông tin, chỉ số sức khỏe 
tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức 
khỏe định kỳ. 

12. Bảo đảm quyền lợi chế độ chính sách trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y 
tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, người lao động tham gia 
bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên để nâng cao 
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo vệ và 
phát triển các dân tộc thiểu số. 

13. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Tiếp tục thực 

hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm 

trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng 
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dịch vụ về dân số. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các biện pháp tránh thai và dịch vụ 

KHHGĐ an toàn, hiệu quả, đa dạng, thuận tiện với chất lượng ngày càng tốt hơn cho 

các đối tượng, bảo đảm thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch. Thúc đẩy cung ứng PTTT tiếp 

thị xã hội, xã hội hóa. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 

công tác dân số. Đặc biệt là các hành vi, vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai 

nhi; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

14. Thực hiện quản lý chương trình DS-KHHGĐ trên cơ sở triển khai phần 

mềm kho dữ liệu điện tử tại thành phố. Đẩy mạnh hiệu quả của các mô hình, đề án 

nâng cao chất lượng dân số như: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giảm thiểu mất 

cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, chương trình 

tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và nâng cao chất lượng dân số, ... Qua đó 

góp phần nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất Trung tâm y tế dự phòng thành phốtăng cường công tác giám sát, 

hỗ trợ Trạm y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác bảo vệ và 

chăm sóc nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới hiện nay. 

2. Đề xuất các cơ quan, đơn vị cấp trên thường xuyên quan tâm về tu sửa cơ 

sở, vật chất và nâng cấp cho trạm y tế để triển khai thực hiện tốt các chính sách về 

dân số; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của 

BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới của UBND phường Quyết Thắng./. 

Nơi nhận: 
- TT y tế dự phòng thành phố; 

- TT. Đảng ủy, HĐND - UBND phường;  

- Trạm y tế phường;  

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Toàn 
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