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KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022  

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND, ngày 10/02/2022 của UBND huyện 
V/v thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phòng Y tế xây dựng 
kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục kiểm soát có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch 

bệnh gây ra, nhất là do dịch Covid-19.
- Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu các chương trình mục tiêu y tế; tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quản lý y tế tư nhân.
2. Yêu cầu
- Chủ động, kịp thời tham mưu UBND, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid 

-19 của huyện trong công tác ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện.

- Chủ động, tích cực phối hợp với Trung tâm y tế huyện các cơ quan liên 
quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục 
tiêu y tế.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 
1. Chỉ  tiêu chủ yếu
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn 

chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bệnh nặng và tử vong do dịch bệnh Covid-19.
- Đạt và vượt chỉ tiêu các chương trình mục tiêu y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 

suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống còn 6,8%; thể thấp còi giảm còn 10%; giảm tỷ 
lệ sinh con thứ 3+ và tỷ số giới tính khi sinh.

- 100% xã, thị trấn duy trì bộ TCQGYT.
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 92%.
- Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm; không để xảy ra ngộ 

độc thực phẩm đông người (có kế hoạch riêng - Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 
14/02/2022 của UBND huyện về việc đảm bảo ATTP năm 2022). 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở y tế tư nhân (có kế hoạch riêng - Kế 
hoạch số 231/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND huyện về việc quản lý y tế tư 
nhân).
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2.Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
2.1.Thực hiện nhiệm vụ tham mưu 
- Tiếp tục chủ động cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu 

UBND, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của huyện ban hành văn bản, triển 
khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện theo hướng 
dẫn của Trung ương, của Tỉnh… theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các 
trường hợp F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà; theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các triệu 
chứng, hạn chế đến mức thấp nhất ca bệnh chuyển nặng và tử vong do Covid-19. Tham 
mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống 
dịch Covid-19 đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19, các Ban chỉ đạo khác theo hướng dẫn, phân công nhiệm vụ 
cụ thể từng thành viên, bảo đảm các BCĐ hoạt động có hiệu quả.

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo: đảm bảo đủ nhân lực tại các cơ sở y tế, bố trí 
công việc phù hợp chuyên ngành đào tạo; kịp thời điều động, bổ sung nhân lực cho các 
trạm y tế xã, thị trấn, trạm y tế lưu động trong trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm 
Covid-19 để đảm bảo việc chăm sóc ca bệnh Covid-19 cách ly điều trị tại nhà. Đồng 
thời tiếp tục giáo dục nâng cao y đức, quy tắc ứng xử của cán bộ y tế;  nâng cao năng 
lực quản lý, điều hành, tham mưu của Trưởng trạm y tế xã, thị trấn; phát huy vai trò của 
cán bộ y tế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19; đẩy 
mạnh chuyển giao kỹ thuật từ Trung tâm y tế huyện cho Trạm y tế theo phương 
thức cầm tay chỉ việc nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông và chất lượng dịch vụ y 
tế; tập trung bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ, 
cán bộ phụ trách chương trình Phòng, chống suy dinh dưỡng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch khác khi được lãnh đạo UBND 
huyện giao.

2.2. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe 
- Hình thức: đa dạng hóa các hình thức để phù hợp với từng đối tượng, từng 

chương trình, phối hợp với Đài phát thanh huyện tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, lồng ghép trong các hội nghị, chú trọng việc truyền thông, tư 
vấn trực tiếp trong các đợt kiểm tra, giám sát cơ sở. Phát huy vai trò nhóm Zalo với 
Trạm y tế các xã, thị trấn, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, kịp thời triển khai 
các văn bản, quy định tới cơ sở.

- Nội dung truyền thông: 
+ Tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Trung ương/Tỉnh/Huyện, hướng 

dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế/Sở Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 phù hợp từng giai đoạn, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm thông 
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điệp 5K+ vắc xin+ ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tuyên truyền và thực hiện tốt việc tiêm 
vắc xin phòng Covid mùa xuân cho nhân dân theo kế hoạch kịp thời, an toàn và 
hiệu quả; triển khai tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi theo Kế 
hoạch của Bộ Y tế và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.

+ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 
của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về công tác dân số trong tình hình 
mới; Pháp lệnh Dân số sửa đổi, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy 
Hải Dương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề mất cân bằng 
giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh; các chính sách về dân số - KHHGĐ; tuyên 
truyền về hậu quả của tình trạng gia tăng dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, 
tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình...

+ Nội dung của Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 – 2020 
và tầm nhìn đến năm 2030; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

+ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về việc 
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của  
Luật An toàn thực phẩm; các kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình mục 
tiêu y tế năm 2022….

+ Các văn bản khác liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức 
khỏe nhân dân. 

2.2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn 
trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện có hiệu 
quả các chương trình mục tiêu y tế; chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe 
nhân dân.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19; tập trung công tác quản lý điều trị F1, F0 tại nhà; tăng cường kiểm tra, 
giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định phòng, chống 
dịch.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về dân số - KHHGĐ; quản 
lý, triển khai thực hiện các đề án, mô hình nâng cao chất lượng giống nòi, sàng lọc 
trước sinh, sau sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con 
thứ 3 trở lên; phối hợp với các cơ quan liên quan trong tuyên truyền giáo dục và 
cung cấp dịch vụ về dân số - KHHGĐ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt 
động về dân số - KHHGĐ tại các xã, thị trấn. 
Đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ trẻ em dưới 5 
tuổi bị suy dinh dưỡng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT vào kế hoạch phát triển 
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kinh tế - xã hội, gắn việc thực hiện các chỉ tiêu y tế với chương trình xây dựng 
Nông thôn mới, duy trì Làng, Khu dân cư văn hóa của từng địa phương. 

- Quan tâm duy tu, sửa chữa các khối nhà chính, công trình phụ trợ Trạm y 
tế, tiếp tục đầu tư mua sắm bổ sung các trang thiết bị thiết yếu theo quy định cho 
Trạm y tế, củng cố, hoàn thiện các chỉ tiêu chuyên môn, hệ thống sổ sách, bảng 
biểu….theo quy định.

- Đối với xã được giao chỉ tiêu đạt Nông thôn mới nâng cao (Cộng Hòa, 
Bình Dân, Đại Đức, Tam Kỳ) và Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 (Kim Anh): 
thực hiện theo Quyết định số 3958/QĐ-UBND, ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc Ban hành quy định cụ thể Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới 
nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Quyết định số 
3853/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND Tỉnh về việc Quy định cụ thể bộ 
tiêu chí xã nông thôn mưới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương; hướng dẫn, đôn đốc, rà soát đảm bảo đạt yêu cầu các tiểu mục trong tiêu 
chí y tế.

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện công việc 
đúng tiến độ

- Tham mưu UBND/BCĐ huyện thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về 
lĩnh vực y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện và chấp hành các quy định PCD đối với BCĐ các xã, thị trấn, các tổ 
chức, cá nhân, nơi tổ chức Lễ hội xuân, các F0, F1 và gia đình của họ. Xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm.

 - Phối hợp với Trung tâm y tế kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhằm nâng cao 
hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế, đẩy mạnh công tác y tế dự phòng; nâng 
cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập.

- Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp – PTNT và các 
cơ quan liên quan kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên 
địa bàn.

- Đối với việc thực hiện chỉ tiêu hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: tổ 
chức cân, đo trẻ vào đầu tháng 6 năm 2022.

- Đối với công tác đánh giá việc duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế: thực 
hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế.

-Đối với công tác đánh giá  tiêu chí y tế đối với xã đăng ký đạt chuẩn Nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022: thực hiện theo hướng dẫn 
của sở Y tế, của UBND tỉnh.

2.4.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo UBND 
huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đồng chí Trưởng phòng
- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Phòng. 

Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác y tế, về 
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phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng quy định; kiện toàn các 
Ban chỉ đạo liên quan; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực y tế.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng 
cường kiểm tra, giám sát về lĩnh vực y tế, trọng tâm kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch, việc chấp hành quy định pháp luật của các 
cơ sở y, dược tư nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa 
bàn huyện ; phát hiện vi phạm, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định.

- Cập nhật và triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực y tế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND huyện giao.
2. Đồng chí chuyên viên: 
- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện tham mưu xây dựng kế hoạch, triển 

khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế; xây dựng các kế hoạch 
tiêm vắc xin phòng coivid-19 khi được phân bổ, tổ chức tiêm đảm bảo an toàn, 
đúng quy định;  hướng dẫn các xã duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế; thực hiện và 
hoàn thiện hồ sơ tiêu chí Y tế đối với các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Cung cấp tài liệu cho Đài phát thanh huyện thực hiện nhiệm vụ tuyên 
truyền; thường xuyên cập nhật và hướng dẫn các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân 
(bao gồm cả các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ) chấp hành các quy định của pháp luật về 
chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động; cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 
thực phẩm chấp hành các quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm và các quy định khác.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan: Đẩy mạnh hoạt động truyền 
thông về dân số - KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, duy trì các xã 
đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y 
tế, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92%.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của phòng Y tế 

huyện./.

 TRƯỞNG PHÒNG

Lương Tuyết Hạnh
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