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Những vấn đề “nóng” trong quý 1/2022
1) Số F0 tăng cao, quá tải thủ tục hành chánh khai báo F0 tại các TYT
2) Số ca nặng, tử vong có những lúc tăng cao trở lại
3) Học sinh đi học trở lại, số ca mắc ở trẻ em tăng cao.  
4) Giảm thu của các BV công lập, số nhân viên y tế nghỉ việc tăng
5) Sự than phiền chưa nhận được tiền hỗ trợ chống dịch theo NQ 12 của 

HĐNDTP
6) Công tác thanh tra, điều tra, kiểm toán liên quan đến mua sắm chống 

dịch
7) Thông tin trên mạng xã hội liên quan dịch bệnh COVID-19: quảng cáo 

mua bán Molnupiravir, hậu COVID-19… 
8) Tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ







10 hoạt động nổi bật của
ngành y tế trong quý 1/2022



1. Triển khai Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022

 Thời gian: 27 tháng Chạp đến
28/02/2022.

 Tiêm được cho 256.143 người, trong
đó có 57.938 người thuộc nhóm nguy
cơ.

 Vận động, thuyết phục được 1.866
người thuộc nhóm nguy cơ (trước kia
vì nhiều lý do đã trì hoãn việc tiêm
vắc xin hoặc chưa được tiêm vắc xin)
đã tiêm vắc xin trong đợt này.



2. Hoàn thiện các giải pháp bảo vệ người thuộc nhóm 
nguy cơ cao 

440.497 người thuộc nhóm NCC (trên 
65 tuổi kèm bệnh nền).

4.299 người thuộc nhóm NCC nhưng chưa 
tiêm vắc xin phòng COVID-19: vận động, thuyết 
phục và tiêm vắc xin cho 

1.261 người.

344.907 người được XN, phát hiện 

5.953 trường hợp (+)



3. Chuyển đổi số trong quản lý F0 cách ly tại nhà



4. Hỗ trợ Sở Giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường
và phối hợp các sở, ban, ngành cập nhật Bộ tiêu chí an toàn
phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 Xây dựng các quy trình xử lý F0 tại các cơ sở giáo dục,

cộng đồng, CS KCB…
 Tham mưu đề xuất cho phép F1 đi làm, đi học…
 Xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch

áp dụng chung cho tất cả hoạt động, lĩnh vực (từ 20 BTC
riêng lẻ theo từng lĩnh vực).



5. Thí điểm Chương trình hướng dẫn thực hành 
cho BS tại BV Đa khoa gắn với Trạm Y tế

295 BS mới tốt nghiệp tham gia thực hành tại
BV kết hợp tại TYT. Chương trình có 3 điểm nổi
bật:
 BS thực hành 18 tháng dưới sự hướng dẫn của các

bác sĩ 7 bệnh viện đa khoa TP với chương trình thực
hành thống nhất.

 BS tham gia chương trình thực hành không phải đóng
chi phí đào tạo thực hành và sẽ được TP hỗ trợ chi
phí sinh hoạt trong suốt thời gian thực hành.

 BS sẽ được thực hành KCB ban đầu cho người dân
tại y tế cơ sở dưới sự hướng dẫn của các BS đang
công tác tại BVĐK; đồng thời tham gia công tác chăm
sóc F0 tại nhà dưới sự hướng dẫn và giám sát của
các TTYT.



6. Nâng cao năng lực HSCC tại các CSKCB
sẵn sàng đáp ứng mọi tình hình dịch bệnh

 Tổ chức lớp thực hành Hồi sức Cấp
cứu bệnh COVID-19 cho 30 bác sĩ từ
các bệnh viện có thu dung, điều trị
COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

 Khóa 2 (18/4) có 40 bác sĩ tham gia.



7. Tái cấu trúc bệnh viện thích ứng tình hình mới

 Phục hồi công năng các bệnh viện điều trị COVID-19 về
chức năng KCB thông thường.

 Củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành khoa/đơn vị
COVID-19.

 Hình thành khoa/đơn vị Hồi sức COVID-19.
 Duy trì buồng cách ly tạm tại khoa lâm sàng.
 Bố trí khu vực tiếp nhận, chăm sóc BN hậu COVID-19.
 Duy trì BV dã chiến 3 tầng số 13, 14, 16.



8. Tham mưu UBNDTP xây dựng các chính sách đặc thù về 
củng cố, nâng cao năng lực TYT trình HĐNDTP thông qua



9. Lãnh đạo SYT đối thoại với NVYT và người bệnh
Chương trình “Lắng nghe và 
trao đổi với nhân viên y tế”

Chương trình “Lắng nghe và 
ghi nhận những góp ý của 
người dân sau khi nằm viện”

Đối tượng NVYT NB có thời gian nằm viện trên 5 
ngày, khỏi bệnh từ 1-3 tuần

Hình thức Phỏng vấn sâu trực tuyến (qua 
zoom)

Phỏng vấn sâu trực tuyến (qua 
zoom)

Số lượng phỏng vấn/đợt 5-7 người 5-7 người

Chủ trì BGĐ SYT BGĐ SYT

Thành phần tham dự Phòng TCCB, Công đoàn 
ngành và các phòng liên quan

P.NVY



9. Lãnh đạo SYT đối thoại với NVYT và người bệnh

Lãnh đạo SYT đối thoại với NVYT BV huyện Củ Chi

Lãnh đạo SYT đối thoại với NVYT BV Nguyễn Tri Phương



10. Các công trình xây dựng được tăng tốc

Lễ Cất nóc công trình thuộc dự án xây dựng

thay thế khối điều trị nội trú của BV NDGĐ

Lễ Cất nóc công trình thuộc dự án Xây dựng mới

BV Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp



Hoạt động trọng tâm quý
2/2022



10 HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM QUÝ 2/2022
1. Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP về chương trình phòng chống dịch COVID-19
2. Khởi động các đề án chuyển đổi số của Ngành Y tế
3. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án y tế cộng đồng 
4. Hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực HCDC
5. Hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp Dược 
6. Thực hiện Đề án chuyển đổi TTYT và BV quận huyện, thành phố Thủ Đức từ SYT 

về UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý
7. Triển khai Nghị quyết của HĐND TP về củng cố nâng cao năng lực TYT và chính 

sách đặc thù cho tình nguyện viên (vừa được thông qua ngày 07/4/2022)
8. Củng cố công tác quản trị bệnh viện (nhân lực quản lý, mua sắm…) triển khai 

chương trình biệt phái hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện 
9. Tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý hành nghề y, dược tư nhân
10. Sự kiện: khánh thành BV TMHH, đưa BV Ung bướu cơ sở mới đi vào hoạt động, 

triển khai khối nhà Trung tâm tim mạch trẻ em của BV NĐ1 đi vào hoạt động; Hội 
thi Điều dưỡng Trưởng giỏi (vòng 2, vòng 3). 



Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP
(Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022-2023)

Thay đổi quan điểm:
“Bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19; phòng, chống dịch theo
phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu
kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập
viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong; căn cứ
tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm
nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B; sẵn
sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch
bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng
lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng
mới nguy hiểm hơn”



Đề án chuyển đổi số của ngành y tế

 Triển khai KH tạo lập hồ sơ sức khoẻ điện tử người dân thành phố

 Hoàn thiện nền tảng số COVID 19 và phần mềm quản lý chuỗi lây
nhiễm

 Hoàn chỉnh dữ liệu trên nền tảng tiêm ngừa COVID 19, triển khai
ký số tại các ĐV tiêm chủng

 Triển khai KH kho dữ liệu và các chuẩn kết nối / ngành y tế TP 



Đề án nâng cao năng lực HCDC trình UBNDTP

 Bổ sung hoàn thiện đề án

 Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia

 Lấy ý kiến các Sở ngành liên quan

 Trình UBNDTP phê duyệt đề án

 Triển khai thực hiện đề án



Đề án y tế cộng đồng

 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, 
GDSK 

 Nâng cao hiệu quả hoạt động PCD 
 Đào tạo liên tục và đào tạo theo nhu 

cầu
 Xây dựng dữ liệu lớn về sức khỏe của 

người dân Thành phố
 PC các dịch bệnh không lây nhiễm và 

dự phòng các yếu tố nguy cơ ảnh 
hưởng sức khỏe khác

 Thực hiện các chương trình đổi mới 
sáng tạo và NCKH

 Nâng cao hiệu quả công tác dân số và 
các chương trình sức khỏe



Thực hiện Chuyển đổi Trung tâm y tế và Bệnh viện quận, huyện, thành phố Thủ Đức từ Sở Y 
tế về Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý.



TRÂN TRỌNG CÁM ƠN
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