Ti báo cáo ca S Y t v tình hình t chc, hot ng ngành y t thành ph à Nng và nh hng trong công tác bo
v, chm sóc và nâng cao sc khe nhân dân trong trong thi gian n, theo ó ã trình bày v tng quan ca
ngành y t và nhng nh hng phát trin trong thi gian n. C th:
V công tác phát trin ng:
ng b S Y t trc thuc ng b Khi các c quan thành ph (ng b Khi) và hin ang qun lý 14 t chc ng, gm 02 ng
b b phn (có 08 chi b thuc) và 12 chi b trc thuc; vi 314 ng viên (08 ng viên d b). Trong ó 171 ng viên
n (t l 54,46%), 254 ng viên có trình t i hc tr lên (t l 80,89% trong ó 136 ng viên có trình sau i hc (t l
43,31%) và 155 ng viên có trình trung cp lý lun chính tr tr lên (t l 49,36%, trong ó 41 ng viên là cao
cp, c nhân lý lun chính tr (t l 13,06%). Các ng b, chi b ti các Trung tâm y t (TTYT) qun, huyn trc
thuc các ng b qun, huyn và ti các bnh vin hng 1 tuyn thành ph (Bnh vin à Nng, Ph sn Nhi và Ung
Bu) trc thuc ng b Khi.
Trong nm 2020, có 25 i tng qun chúng tham gia hc lp i tng ng; có 05 ng chí c kt np ng, 03 ng chí c
công nhn ng viên chính thc và không có ng viên nào b a ra khi ng. Công tác kim im, ánh giá, xp loi
cht lng tp th, cá nhân nm 2020 ca ng b S Y t theo úng quy nh và tin . Kt qu, ng b S Y t c ng y Khi
ánh giá, xp loi hoàn thành tt nhim v.
V thc hin nhim v chính tr:
* Lnh vc y t d phòng và kim soát bnh tt
Trong nhiu nm qua, thành ph ã kim soát tt tình hình dch bnh nói chung, trong ó ngn chn các dch
bnh mi ni nh Ebola, Cúm A (H7N9), Mers-CoV; kim soát hiu qu các bnh tái ni nh bch hu; kp thi
khng ch tình hình lây nhim và hn ch t vong các dch bnh lu hành thng xuyên nh St xut huyt, Tay
chân ming, Si …, và c bit ch ng và tích cc trong tham mu và trin khai các bin pháp kim soát i dch
COVID-19.
Trong giai on hin nay ngành y t thành ph à Nng tip tc phi hp tích cc vi các s, ngành, a phng, tham
mu UBND thành ph ch o trin khai quyt lit, y , cht ch các bin pháp phòng, chng dch COVID-19 theo
hng dn, ch o ca Chính ph, Ban Ch o Quc gia phòng, chng dch COVID-19, B Y t, Thành y, UBND
thành ph; c bit là quyt lit thc hin tt 05 chin lc kim soát dch bnh ca B Y t: ngn chn dch bnh xâm nhp,
ch ng phát hin sm (giám sát ch ng, giám sát phát hin sm thông qua xét nghim), truy vt thn tc, cách
ly và khoanh vùng khn trng, iu tr hiu qu; tham mu thc hin tuyên truyn, vn ng, yêu cu và có bin pháp
kim tra, giám sát các c quan, n v, a phng, t chc và toàn th ngi dân thc hin nghiêm túc các bin pháp
phòng, chng dch COVID-19.
Bên cnh ó, ngành y t ch o duy trì thc hin quyt lit, nghiêm túc các bin pháp phòng, chng dch
COVID-19, tng cng ch nh xét nghim ti c s y t; chun b y các phng án, k hoch xét nghim din rng,
cách ly, iu tr, hu cn, máy móc, vt t, trang thit b, thuc, hóa cht… sn sàng ng phó vi các tình hung ca
dch bnh trên a bàn.
* Công tác khám cha bnh:
Vi phng châm “a khoa mnh, chuyên khoa sâu và hi nhp khu vc”, các c s KCB t thành ph n các qun,
huyn, xã, phng tip tc c cng c và hoàn thin; u t xây mi, nâng cp, m rng c s vt cht; trang b nhiu thit b y
t tiên tin và c bit thông qua vic trin khai các án Bnh vin v tinh, án ào to ekip, chuyên môn sâu y t,
các n v thc hin chuyn giao k thut và trin khai các dch v k thut y t chuyên sâu, k thut y t mi, hin i, góp
phn nâng cao cht lng khám, iu tr.
nh hng công tác y t trong thi gian n:
Ngành y t xác nh tip tc phát huy nhng thành tu t c và tinh thn thc hin Ngh quyt s 20-NQ/TW, s 21-

NQ/TW ca Ban Chp hành Trung ng (khóa XII) v tng cng công tác bo v, chm sóc và nâng cao sc
khe nhân dân và công tác dân s trong tình hình mi, Ngh quyt s 43-NQ/TW ca B Chính tr v xây dng
và phát trin thành ph à Nng n nm 2030, tm nhìn n nm 2045; c c th ti các Chng trình hành ng ca
Thành u, K hoch thc hin ca UBND thành ph, nh hng phát trin ngành y t thành ph à Nng trong thi
gian ti, ngành Y t thành ph à Nng tp trung ch o và thc hin t mc tiêu sau: Gim t l mc bnh, tt và t
vong, nâng cao sc khe, tng tui th i ôi vi ci thin và nâng cao cht lng cuc sng và phát trin y t tr thành
lnh vc dch v cht lng cao.
Trên c s nhng kt qu t c ca ngành y t, phát biu ti bui làm vic, Lãnh o thành ph ã ghi nhn, biu dng và
ánh giá cao kt qu công tác ca ngành Y t trong nm 2020 cng nh nhng óng góp trong nhiu nm ca
ngành Y t i vi s phát trin chung ca thành ph, trong công tác bo v và chm sóc sc khe, nâng cao sc
khe ca nhân dân, m bo an sinh xã hi ca thành ph; c bit là trong công tác phòng, chng dch Covid-19
ca thành ph, ng thi nhn mnh, ngành Y t ang dn khng nh c à Nng là trung tâm y t ln ca khu vc Trung
Trung B và ngh ngành Y t quan tâm, nâng cao cht lng khám cha bnh ca các tuyn, bám sát c ch,
chính sách và ch ng trong tham mu c ch, chính sách thu hút ngun nhân lc; khai thác và qun lý hiu
qu c s vt cht; trin khai có hiu qu h thng Y t thông minh, Bnh vin v tinh. ng thi, qun lý cht ch h thng y
t ngoài công lp; liên kt vi các n v y t ngoài a phng v nâng cao nng lc và k thut chuyên sâu;…
Ngoài ra, trc din bin phc tp ca dch Covid-19, Bí th Thành y Nguyn Vn Qung ngh: “Ngành Y t tip tc
tp trung ngun lc phòng, chng dch Covid-19, phi xem ó là nhim v hàng u”.
Bên cnh ó, y nhanh, hoàn thin các d án h tng ang trin khai; hoàn chnh và xác nh rõ tin các d án
chun b u t; tp trung mua sm các thit b phc v hot ng chuyên môn.
ng thi, ti bui làm vic, Thng trc Thành y ã tng hoa ng y, Ban Giám c S Y t cùng tp th cán b, nhân
viên ngành y t nhân k nim Ngày Thy thuc Vit Nam 27-2.
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