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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ-DÂN SỐ-CTĐ 

THÁNG 5/2021 

1. Công tác y tế dự phòng. 

- Công tác phòng chống dịch bệnh: 

+ Đối với dịch Covid-19, tổng số ca mắc Covid-19 là 314 trường hợp; 

tổng số ca điều trị tại tuyến thị xã là 166 ca, khỏi ra viện 163 người, hiện đang 

điều trị 03 bệnh nhân (BN), diễn biến nặng, nguy kịch: 0; Chuyển viện lên điều 

trị tại tỉnh (tầng 2): 00 BN; Tổng số ca điều trị tại nhà, nơi lưu trú 148 ca, số ca 

khỏi bệnh 145 ca, số ca hiện đang điều trị tại nhà 03 ca; Tổng số mẫu xét 

nghiệm PCR: 3157 mẫu; Test nhanh kháng nguyên: 1.549 test. 

     + Có 03 BN tay chân miệng mới (tại Mai Lâm, Hải Thượng, Nghi Sơn); 

Các loại dịch bệnh khác được khống chế. 

 + Kinh phí chi cho PCD là hơn 1,5 tỷ đồng. 

 + Tháng 5/2022, thị xã đã triển khai được 01 đợt chiến dịch tiêm vắc xin 

Covid-19 (đợt 3 ngày 09/5/2022), với tổng số vắc xin Pfizer, Moderna được cấp 

là: 4.600 liều (trong đó Pfizer 3.000 liều và Moderna 1.600 liều); đợt 03 chiến 

dịch tiêm vắc xin an toàn không có sự cố lớn trong tiêm chủng. 

- Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Tiếp tục được đẩy mạnh, trong tháng trên địa bàn không có vụ ngộ độc 

thực phẩm tập thể xẩy ra. Phối hợp với phòng Kinh tế, TTYT thị xã Nghi Sơn, 

thẩm định và tham mưu cho UBND thị xã cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP cho 20 cơ sở (00 cơ sở  công thương, 04 cơ sở sản xuất kinh doanh 

nông lâm thủy sản, 16 cơ sở dịch vụ ăn uống). Công tác đảm bảo chất lượng 

VSATTP dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 được tăng 

cường, tiến hành kiểm tra ATTP theo Kế hoạch số 86/KH-BCĐ ngày 02/4/2022 

của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Nghi Sơn về triển 

khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Kết quả kiểm tra tính 

đến ngày 12/5/2022: Tổng số cơ sở được kiểm tra: 65 cơ sở, có 63 cở sở đạt 

bằng 96,9%, dừng hoạt động 02 cơ sở bằng 3,1%. 

2. Công tác khám chữa bệnh. 

Vẫn được duy trì và tăng cường đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, 

cấp cứu, điều trị của nhân dân trên địa bàn. Tổng số lượt khám chữa bệnh: 

36.570 lượt, đạt 110% so với cùng kỳ năm 2021. 

 



2 
 

3. Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. 

Trong tháng ngoài công tác chuyên môn thường xuyên ra, còn tiếp tục 

triển khai chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS) cho các xã vùng khó 

khăn và Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, 

hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ)/SKSS đến năm 2030”, trên địa bàn. 

4. Công tác thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

Tham mưu UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch 

thực hiện dữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế 

năm 2022; Tính đến nay đã có 31/31 xã, phường  đạt “Bộ tiêu chí Quốc gia về y 

tế xã giai đoạn đến năm 2020” năm 2022.  

 5. Công tác quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân. 

Vẫn được duy trì và tăng cường, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và 

từng bước hoạt động nề nếp. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-

UBND ngày 16/4/2020 về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27/4/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý hoạt động hành 

nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi 

Sơn). Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra các cơ sở hành 

nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn theo quy định. 

6. Công tác khác CTĐ. 

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Thị Hội, duy trì thăm 

hỏi, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo cho 01 trường hợp gia đình khó khăn 

xã Trường Lâm có trẻ chết do đuối nước với số tiền 01 triệu đồng. 

7. Công tác khác. 

 Các nhiệm vụ khác đều hoàn thành theo Kế hoạch, chỉ tiêu được giao. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2022 

1. Công tác Y tế dự phòng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác PCD bệnh trên địa bàn: Dịch SXH, chân tay 

miệng, Sởi, Cúm các loại, Thủy đậu, Quai bị, Tiêu chảy cấp, Bạch hầu... và các 

loại dịch bệnh mùa Hè, đặc biệt là dịch Covid-19; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 

phòng chống dịch bệnh trên người năm 2022; tập trung thực hiện Kế hoạch số 

31/KH-UBND ngày 28/01/2022 về Triển khai công tác PCD bệnh trên người 

năm 2022; Hướng dẫn tại Công văn số 4300/UBND-VX ngày 31/3/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh các biện pháp PCD COVID-

19 phục vụ mở cửa hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng, linh hoạt, Quyết 

định số 485/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

Phương án quản lý, theo dõi và điều trị SARS-CoV-2 không triệu chứng tại nhà/nơi 

cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá của UBND tỉnh, BCĐPCD Covid-19 tỉnh và 

các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, BCĐ Quốc gia PCD, Chính phủ... Phấn đấu 

không để dịch lớn xẩy ra và không có tử vong. 

- Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP trên địa bàn; 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/01/2022 về Thực hiện 

các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, xây dựng xã, phường an toàn thực phẩm và 

an toàn thực phẩm nâng cao năm 2022. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 86/KH-

BCĐ ngày 02/4/2022 của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thị 

xã Nghi Sơn về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 
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và phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, kỳ thi THPT Quốc 

gia năm 2022. Phấn đấu không để ngộ độc thực phẩm tập thể xẩy ra và không có 

tử vong. 

2. Công tác khám chữa bệnh. 
- Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 

26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu 

dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng tại 04 cơ sở điều trị Covid-19 

của thị xã; Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 16/2/2022 (thay thế Quyết định 

số 1020/QĐ-UBND ngày 27/01/2022) về việc Phê duyệt Phương án Quản lý, 

cách ly và điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu 

trú trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2020 

của Ban Bí thư trung ương Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; 

Quyết định số 139/QĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 

25/10/2017 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; Tiếp 

tục “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 

của người bệnh”. Đảm bảo nhu cầu cấp cứu, điều trị, KCB cho nhân dân trên địa 

bàn. Tăng cường công tác BHYT đạt chỉ tiêu tỉnh giao (91% trở lên) và thực 

hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.   

 3. Công tác DS-KHHGĐ. 

  Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình dự án về DS-KHHGĐ, 

đặc biệt là dự án rà soát dân số vùng biển, đảo và Quyết định số 137/QĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị Quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới. 

 4. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực thành phần Y tế 

ngoài công lập, góp phần bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp 

tục thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 12/6/2021 của UBND và Quyết 

định số 5333/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND thị xã về kiểm tra các cơ 

sở hành nghề Y, Dược tư nhân và quầy thuốc kinh doanh trạm y tế xã, phường 

trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các cơ 

sở không có Giấy phép hoạt động. 

 5. Công tác thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/01/2022 về việc 

Thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng xã, phường đạt “Bộ tiêu chí Quốc 

gia về y tế” năm 2022. 

6. Công tác CTĐ. 

 Ngoài công tác hoạt động thường xuyên, Thị Hội chỉ đạo các Hội, chi Hội 

trực thuộc với các nội dung chủ yếu sau: 

 - Theo dõi, nắm bắt và quan tâm tình hình đời sống của cán bộ, Hội viên 

và nhân dân ở cơ sở, đặc biệt là các đối tượng gia đình chính sách, gia đình 

nghèo, nạn nhân chất độc da cam, cán bộ hội viên và học sinh có hoàn cảnh đặc 
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biệt khó khăn; Chú trọng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 và khó khăn mới phát sinh (đột xuất) trên địa bàn. 

 - BCH Hội CTĐ thị xã Nghi Sơn, triển khai kế hoạch tổ chức vận động 

ủng hộ xây dựng Quỹ cứu trợ nhân đạo, nhân “Tháng Nhân đạo” năm 2022. 

7. Công tác khác. 

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã (B/c); 

- Ban: Tuyên Giáo, Ban Dân vận; VP Thị uỷ;  VP 

HĐND&UBND thị xã; BCĐ: CSSKND, PCD Covid-19, 

ATTP thị xã (B/c); 

- Các đơn vị Y tế-Dân số, CTĐ trên địa bàn (T/h); 

- Lưu: VP, Hội CTĐ. 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Phương 
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