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BÁO CÁO
Công tác Y tế tháng 10 năm 2021
(Từ ngày 18/9/2021 đến ngày 17/10/2021)

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2021
I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG
1. Tình hình dịch bệnh
- Tả, bạch hầu, cúm A (H5N1): Không ghi nhận trường hợp mắc.

- Sốt xuất huyết: Trong tháng ghi nhận 6.063 trường hợp mắc, 04 trường
hợp tử vong tại Bình Phước (01 trường hợp), Thành phố Hồ Chí Minh (02
trường hợp), Bà Rịa – Vũng Tàu (01 trường hợp). Tích lũy từ đầu năm đến nay,
cả nước ghi nhận 53.489 trường hợp mắc, 20 trường hợp tử vong. So với cùng
kỳ năm 2020 (84.411/13) số mắc giảm 36,6%, tử vong tăng 07 trường hợp.
- Viêm màng não do não mô cầu: Trong tháng không ghi nhận trường hợp
mắc. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 14 trường hợp mắc, 02
trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020 (09/0), số mắc tăng 05 trường hợp.
- Viêm não vi rút: Trong tháng ghi nhận 26 trường hợp mắc, 01 trường
hợp tử vong tại Sơn La. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 471
trường hợp mắc, 07 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020 (449/10), số
mắc tăng 4,8%.
- Tay chân miệng: Trong tháng ghi nhận 182 trường hợp mắc, không tử
vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 37.915 trường hợp mắc,
11 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020 (43.903/0), số mắc cả nước
giảm 13,6%.
- Sốt phát ban nghi sởi: Trong tháng ghi nhận 26 trường hợp sốt phát ban
nghi sởi (trong đó không có trường hợp dương tính, không tử vong). Tích lũy từ
đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 418 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong
đó có 39 trường hợp dương tính, không trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm
2020 (3.031 trường hợp sốt phát ban nghi sởi/247 trường hợp dương tính/0 tử
vong), số mắc giảm 7,3 lần, số trường hợp dương tính giảm 6 lần.
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- Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tổng số tích lũy ca mắc
COVID-19 cả nước từ đầu dịch đến 17h00 ngày 17/10/2021 là 864.053 ca mắc,
trong đó 860.942 ca ghi nhận trong nước, 791.844 trường hợp khỏi bệnh, 21.194
trường hợp tử vong.
Tính đến ngày 17/10/2021, cả nước đã tiêm được 64,1 triệu liều vắc xin
phòng COVID-19, trong đó số người tiêm 01 liều vắc xin là 27,4 triệu người, số
người tiêm đủ 02 liều vắc xin là 18,3 triệu người. Tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vắc
xin là 63,6% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vắc xin là 25,5% dân số từ 18 tuổi trở lên.
Trong tháng 10/2021, cả nước đã tiêm được 30,5 triệu liều, số người tiêm 01
liều vắc xin là 6,5 triệu người, số người tiêm đủ 02 liều vắc xin là 12 triệu người.
2. Hoạt động y tế dự phòng
- Bộ Y tế ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan vi rút giai đoạn
2021-2025; Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tổ Giám
sát, cách ly và tiêm chủng của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn
cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19 về tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
về việc xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa
các vùng nguy cơ (đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai,
Long An); giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19; hoàn thiện hệ
thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các
Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19; không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục
đích, không cần thiết; tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi;
rà soát, quản lý, lập kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ
nữ có thai; hướng dẫn về khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19;
tăng cường quản lý mã số ca mắc COVID-19 ở địa bàn phong tỏa, giãn cách xã
hội; tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết Dengue. Xây dựng Kịch bản và
phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo
các mức độ.
3. Công tác phòng ch ng HIV AIDS
3.1. Tình hình nhiễm HIV AIDS
- Theo hệ thống dữ liệu giám sát về HIV/AIDS, trong tháng ghi nhận
1.987 trường hợp phát hiện mới HIV dương tính, 201 trường hợp tử vong. Tính
từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 10.925 trường hợp phát hiện mới HIV
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dương tính, 1.528 trường hợp tử vong. Số người nhiễm HIV đang còn sống là
212.769 trường hợp; tổng số người nhiễm HIV tử vong lũy tích là 108.849
trường hợp (rà soát và bổ sung 587 trường hợp tử vong).
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- Hiện nay, tiếp tục điều trị Methadone cho khoảng 52.000 người; điều trị
Buprenorphine cho 807 người tại 08 tỉnh; điều trị ARV cho khoảng 161.000
người; điều trị viêm gan C cho 1.623 người tại 30 tỉnh, thành phố (86 cơ sở).
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- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ sở y tế đủ
điều kiện được xác định tình trạng nghiện ma túy, hồ sơ, trình tự, thủ tục xác
định tình trạng nghiện ma túy.
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- Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị thực hiện xét nghiệm tải lượng
virut, điều trị HIV/AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19. Hỗ trợ mua thẻ bảo
hiểm y tế cho người nhiễm HIV bị gián đoạn thẻ do dịch COVID-19. Tiếp tục
hỗ trợ từ xa để triển khai mô hình Trạm Y tế xã/phường lưu động trong bối cảnh
dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương; xây dựng bộ công
cụ đánh giá Trạm Y tế lưu động. Tính đến nay, cả nước đã thành lập 1.375 Trạm
Y tế lưu động tại 10 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh (536), Bình Dương (169),
Kiên Giang (144), Cần Thơ (84), Tiền Giang (74), Long An (94), Đồng Nai
(87), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Hà Nội (11), Đồng Tháp (4).
4. Công tác đảm bảo an toàn thực ph m
4.1. Tình hình ngộ độc thực ph m
Trong tháng xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm làm 38 người mắc, không có
người tử vong. Về căn nguyên: 01 vụ do độc tố tự nhiên, 02 vụ nghi do vi sinh
vật. Tính từ ngày 18/12/2020 đến ngày 17/10/2021, toàn quốc đã xảy ra 55 vụ
ngộ độc thực phẩm làm 1.519 người mắc, 05 người tử vong.
4.2. Tình hình triển khai công tác bảo đảm an toàn thực ph m
- Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng quy chuẩn kỹ
thuật Quốc gia đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức
khỏe. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn
bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông
tư ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực
phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số
hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
- Đảm bảo công tác an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ họp thứ hai Quốc hội
khóa XV. Xây dựng Khuyến cáo về dinh dưỡng tại nhà và khu cách ly cho
người mắc COVID-19; Kế hoạch tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật An
toàn thực phẩm.
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- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về công tác y tế
trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Thông tư bổ sung
Bệnh COVID-19 nghề nghiệp; Thông tư Hướng dẫn hoạt động đào tạo cập nhật
chuyên môn y tế lao động; Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với đại dịch
COVID-19 trong tình hình mới.
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- Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết
số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”. Xây
dựng hướng dẫn, triển khai thí điểm mô hình quản lý lái xe đường dài trong
phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn tham gia giao thông đối với người đã
tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.
- Phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về
việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người về từ Thành
phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An; hướng dẫn phòng,
chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ; hướng dẫn an toàn
phòng, chống dịch đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch
COVID-19; lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã; hướng
dẫn các địa phương tổ chức chợ đầu mối an toàn, mỗi khu chợ tổ chức 01 điểm
xét nghiệm bằng xét nghiệm nhanh, người dân có thể tự thực hiện xét nghiệm;
hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
II. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
1. Y học hiện đại
- Bộ Y tế ban hành Quyết định sửa đổi mục thuốc kháng vi rút và thuốc
kháng thể đơn dòng của Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 do chủng vi
rút Corona mới (SARS-CoV-2); Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19
sửa đổi, bổ sung phiên bản 7; Nhóm danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám
bệnh, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật thực hiện quy trình chuyên môn.
- Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh
viện trực thuộc Bộ Y tế, phối hợp với y tế các Bộ, ngành, cơ sở y tế tư nhân về
việc chỉ định và thu phí xét nghiệm COVID-19; xây dựng kế hoạch đào tạo, luân
chuyển cán bộ làm việc tại các khoa, trung tâm hồi sức tích cực; tăng cường
công tác chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue. Thành lập Tổ Công tác đặc
biệt phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và chỉ đạo
các đơn vị liên quan hỗ trợ chuyển người bệnh, người nhà người bệnh đến các
cơ sở khám, chữa bệnh khác...
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- Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ
dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo
hiểm y tế; Hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng, chống dịch
COVID-19; Quyết định thành lập Bộ phận Y dược cổ truyền tham mưu cho Tổ
chăm sóc điều trị thuộc Tiểu ban Điều trị để triển khai ứng dụng y dược cổ
truyền nhằm nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch COVID-19; Danh mục 63
thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành; 39 thuốc
cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đợt 3.
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- Tổ chức tập huấn trực tuyến toàn quốc về hướng dẫn tạm thời sử dụng
y dược cổ truyền để phòng, chống dịch COVID-19.
3. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em
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- Bộ Y tế làm việc với Văn phòng Chính phủ về Nghị quyết của Chính phủ
về giải pháp ổn định và phát triển đội ngũ y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản để báo
cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xây
dựng, triển khai mô hình hỗ trợ toàn diện người bị bạo lực giới. Chỉ đạo Sở Y tế
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bệnh viện trực thuộc Bộ, phối
hợp với y tế các Bộ, ngành tăng cường truyền thông về phần mềm dinh dưỡng
cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi.
III. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC
1. Công tác kế hoạch - tài chính
- Bộ Y tế ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định phân cấp
thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa
chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành sửa chữa công trình xây dựng tại các
đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; Quyết định điều chỉnh và xuất
cấp thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ công tác
phòng, chống dịch COVID-19 (Đợt 8). Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư
Giá xét nghiệm.
- Phối hợp với Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục mua sắm, đấu thầu
từ nguồn Quỹ vắc xin phòng COVID-19. Chỉ đạo các Đơn vị thuộc Bộ Y tế, Sở
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các Bộ, ngành, cơ sở y tế
tư nhân chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19. Ban hành
Công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ tỉnh Quảng
Ninh đến Thừa Thiên Huế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và
Bắc Trung Bộ triển khai công tác y tế chủ động ứng phó với bão số 8 và mưa lũ.
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- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số
75/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Thông tư quy định xếp hạng đơn vị sự nghiệp y
tế; Thông tư hướng dẫn Danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng
người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, viên chức
chuyên ngành Y tế trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

3. Công tác bảo hiểm y tế
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- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp
để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố
được trở về địa phương công tác.
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- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Đề án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi; Thông tư
hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ.
- Thừa uỷ quyền của Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo về kết quả thực
hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về đẩy mạnh thực hiện
chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong hai
năm 2019-2020; tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020.
Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh
bảo hiểm y tế đối với trường hợp người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư y tế do
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng không đầy đủ, không kịp thời hoặc không
đúng quy định.
4. Công tác pháp chế
- Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở
y tế công lập. Tiếp tục hoàn thiện Đề án Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi;
Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.
- Tham gia xây dựng, thẩm định và góp ý các văn bản quy phạm pháp luật
do các Bộ, ngành và đơn vị thuộc Bộ: 19 văn bản (01 Luật, 07 Nghị định và 11
Thông tư).
5. Công tác truyền thông và thi đua khen thưởng
Bộ Y tế đã hoàn thiện hồ sơ tặng Bằng khen đối với 206 bác sĩ, 03 tập thể
và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Phối hợp với Văn phòng Chính
phủ và các đơn vị liên quan tổ chức buổi Thủ tướng Chính phủ gặp mặt 138 cá
nhân tiêu biểu, điển hình đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công
tác phòng, chống dịch COVID-19 của đợt dịch lần thứ 4 vào ngày 18/10/2021.
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6. Công tác hợp tác qu c tế
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức,
quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.
- Tiếp nhận vắc xin của Cuba và vật tư trang thiết bị y tế do kiều bào
doanh nghiệp Hoa Kỳ tặng nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước tại Cuba và
Hoa Kỳ; vắc xin, trang thiết bị phòng COVID-19 do Chính phủ Ba Lan, Úc,
Singapore, Hoa Kỳ và Hàn Quốc trao tặng Việt Nam. Ký các thỏa thuận với các
đối tác nước ngoài về vắc xin phòng COVID-19. Chuẩn bị kế hoạch tham gia
Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị quốc tế và thăm song
phương vào cuối tháng 10 năm 2021.
7. Công tác trang thiết bị và công trình y tế
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
định về quản lý trang thiết bị y tế.
- Ban hành Công văn gửi các cơ sở sản xuất/nhập khẩu sinh phẩm chẩn
đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đề nghị
cung cấp thông tin khả năng cung ứng và giá bán tại thời điểm hiện tại để tổng
hợp, báo cáo Chính phủ. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về
việc chuyển đổi bình, chai khí trơ sang chứa khí ôxy y tế phục vụ công tác đảm
bảo ôxy y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.
8. Công tác quản lý dược
- Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) ban hành Quyết định sửa đổi thông tin tại
Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm
theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành; Danh mục 35 thuốc sản xuất
trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 171.
- Phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam chia sẻ thông tin hiệu
quả bảo vệ của vắc xin phòng COVID-19 đối với các biến chủng của virus
SARS-CoV-2; tổ chức họp trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia của Tổ
chức Y tế thế giới và chuyên gia chất lượng, dược lý lâm sàng của Việt Nam.
Xây dựng Đề án đảm bảo nguồn cung vắc xin; Đề án sản xuất vắc xin phòng
COVID-19. Tiếp tục ưu tiên xử lý các hồ sơ đăng ký thuốc phục vụ chống, dịch
COVID-19, ưu tiên thẩm định nhanh 77 hồ sơ.
9. Công tác khoa học, công nghệ và đào tạo
- Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục đặt hàng 05 đề tài
khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế thuộc 05 Chương trình Khoa học và công
nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” thực hiện Quyết định số
1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
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- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về tình
hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách nhà nước năm 2021 của ngành Y tế. Tiếp
tục chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các đơn vị khẩn trương triển khai thử nghiệm lâm
sàng vắc xin phòng COVID-19 Nanocovax giai đoạn 3, vắc xin Covivac giai
đoạn 2, vắc xin ARCT-154 giai đoạn 2, 3. Xây dựng dự thảo Hướng dẫn đánh
giá kết quả giữa kỳ giai đoạn 3 về tính an toàn và hiệu quả bảo vệ của vắc xin
dựa trên dữ liệu về sinh miễn dịch của vắc xin COVID-19 sản xuất trong nước.
10. Công tác công nghệ thông tin
- Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định Tiêu chí kỹ thuật Đơn thuốc
điện tử. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về
Tiêu chí kỹ thuật của hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS).
- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thống kê các địa
điểm dự kiến trang bị đầu đọc mã QR; với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông
Quân đội (Viettel) về việc cung cấp dữ liệu tiêm chủng. Triển khai Phần mềm
quản lý, điều phối ôxy y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trên
toàn quốc.
11. Công tác thanh tra
- Trong tháng ghi nhận 51 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công
dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế (24 đơn đề nghị/phản ánh, 09 đơn
khiếu nại, 18 đơn tố cáo). Nội dung khiếu nại/phản ánh về công tác khám, chữa
bệnh (18 đơn), hành chính và phòng chống tham nhũng (26 đơn), dược (01 đơn);
không có đơn thư thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế; 28 đơn thuộc thẩm quyền của
địa phương, Bộ, ngành khác; lưu 23 đơn.
- Phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại
test kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR. Phối hợp với Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác minh, điều tra, làm rõ việc tiêm vắc
xin COVID-19 thu phí theo nội dung báo chí nêu. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phòng chống
tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng trong tổ chức thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý
vi phạm trong phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.
12. Công tác dân s - kế hoạch hóa gia đình
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Dân số; Thông tư quy định chế
độ ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số; xây dựng dự
thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Tổng cục.

9

sy

t_v

inh

ph

uc
_v

t_S

oY

te

Vi

nh
P

hu
c

_2

0/1
0

/20

21

09

:51

:56

- Trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phát phương tiện tránh
thai và điều chuyển phương tiện tránh thai không có khả năng tiếp thị xã hội
sang cấp miễn phí; thực hiện hướng dẫn đối tượng sử dụng gói dịch vụ miễn phí
theo quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo trực tuyến hưởng
ứng Ngày Tránh thai thế giới (26/9/2021).
13. Công tác phục vụ sự chỉ đạo điều hành
- Bộ Y tế đã ban hành Công điện quán triệt công tác xét nghiệm và một số
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng
cường giãn cách xã hội. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc
của Bộ Y tế, Quy chế sửa đổi, bổ sung về công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Y tế.
- Phối hợp với các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19 và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây
dựng Báo cáo kết quả bước đầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong
đợt dịch lần thứ 4, phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia với các địa phương
vào ngày 17/10/2021. Tổng hợp Báo cáo hàng tuần kết quả hoạt động Ban chỉ
đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc; Báo
cáo Tiểu ban Y tế; dự thảo Báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19, Thông báo kết luận các cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia. Tiếp tục
trả lời các kiến nghị của cử tri và các Bộ, ngành gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khóa XV và tổng hợp tài liệu, báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ hai Quốc
hội khóa XV.
- Tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ giao, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo Sở Y
tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam triển khai Nền tảng cấp cứu chuyển tuyến người bệnh COVID-19.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2021
1. Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp
luật: Dự án Luật, Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
2. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các Bộ,
ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
3. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết
số 21/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ, hạn chế
tiêu cực trong việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tiếp tục hướng dẫn các doanh
nghiệp, đơn vị hoàn thiện hồ sơ cấp phép, đăng ký lưu hành máy thở, sinh phẩm
chẩn đoán SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển
khai đáp ứng hậu cần và mua vắc xin phòng COVID-19; chỉ đạo kịp thời việc
triển khai thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nanocovax, vắc xin Covivac, vắc xin
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ARCT-154; thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 và đẩy mạnh triển
khai hoạt động hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và
các trang thiết bị khác phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
4. Hoàn thiện dự thảo Chiến lược ứng phó tổng thể với dịch COVID-19
trong tình hình mới; Nghị định của Chính phủ quy định về vay vốn, huy động
vốn, liên doanh liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ của các đơn
vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số; Nghị định quản lý trang thiết
bị y tế; Hướng dẫn triển khai đáp ứng y tế công cộng trong phòng, chống
HIV/AIDS. Tiếp tục phối hợp Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện, trình Thủ
tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết Chính phủ về giải pháp ổn định và
phát triển đội ngũ y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản; Chiến lược Quốc gia về dinh
dưỡng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2040.
5. Ban hành Thông tư hướng dẫn Danh mục khung vị trí việc làm, định
mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành y tế trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập; Thông tư quy
định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng; Kế hoạch tổng kết, đánh giá 10 năm thực
hiện Luật an toàn thực phẩm. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.
6. Chủ động tham mưu, tổng hợp xây dựng các Báo cáo, văn bản chỉ đạo,
điều hành chung của Bộ Y tế; đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đột xuất và cấp
bách được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Trên đây là Báo cáo công tác y tế tháng 10 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm
công tác tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế, kính gửi Văn phòng Chính phủ để
tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- VP TW Đảng, Ban TGTW, Ban TCTW;
- Bộ: KHĐT, TC; Tổng cục Thống kê;
- VPCP: Vụ TH, KGVX;
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- BTV Đảng ủy Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, TC, TTrB, VPB, Đại diện VPB tại TP. HCM;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

