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BÁO CÁO 

Thực trạng hoạt động của các Trạm Y tế xã, thị trấn và chất lượng đội ngũ 

cán bộ, y bác sĩ tại các Trạm Y tế trên địa bàn huyện Đình Lập 

  

                 Kính gửi: Thường Trực Huyện ủy 

 

Thực hiện công văn số 979/CV/HU ngày 07/6/2019 của Huyện ủy đề nghị 

xây dựng báo cáo phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND huyện báo cáo 

thực trạng hoạt động của các Trạm Y tế xã, thị trấn và chất lượng đội ngũ cán bộ 

cán bộ, y bác sĩ tại các Trạm Y tế xã trên địa bàn như sau: 

I. Thực trạng hoạt động của các Trạm Y tế xã 

 Hiện tại có 12 Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đã có 6 Trạm Y tế 

xã thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã là: Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá, Xã 

Đình Lập, Cường Lợi, Thái Bình. Năm 2019 tiếp tục đăng kí đạt Bộ tiêu chi quốc 

gia xã 6 xã: Lâm Ca, Châu Sơn, Bắc Lãng, Đồng Thắng, Thị trấn Đình Lập, thị 

trấn Nông trường Thái Bình. 

1. Về cơ sở hạ tầng Trạm Y tế xã   

- Các Trạm Y tế xã về vị trí đều được đặt ở Trung tâm xã thuận lợi cho 

công tác CSSKND trên địa bàn xã. Một số trạm được thụ hưởng từ Dự án nên 

được xây dựng có đủ các phòng chức năng hoạt động (Bính Xá, Kiên Mộc, 

Cường Lợi, xã Đình Lập, xã Bắc Xa).  

- Trạm Y tế  xã Lâm Ca, Bắc Lañg đang đươc̣ thi công xây dưṇg. 

- Trạm Y tế xã Đồng Thắng, Châu Sơn, thị trấn Nông trường Thái Bình, thị 

trấn Đình Lâp̣ nhà trạm đã xuống cấp chưa có kinh phí để sửa chữa. 

 Chất thải y tế được thu gom, phân loại  chất thải nguy hại và chất thải 

thông thường, xử lý theo qui định của ngành theo Quyết định số 43/2007/QĐ –

BYT. 

 2. Về Trang thiết bị, thuốc và các phương tiện khác 

 - Trang thiết bị: Các Trạm Y tế xã ( Đồng Thắng, Châu Sơn, Bắc Lañg, thị 

trấn Đình Lâp̣ , Lâm Ca chưa đủ các trang thiết bị y tế theo Quyết định số 

1020/QĐ -BYT  ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các trang 
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thiết bị của Trạm Y tế được cấp đã lâu , được cấp từ nhiều nguồn khác nhau 

không đồng bô.̣   

- Về quản lý thuốc: Có biên bản nhập thuốc đa số  Trạm y tế xã có tương 

đối đầy đủ thuốc từ  60- 80 danh mục thuốc. Sử dụng thuốc an toàn hợp lý, không 

xảy ra tai biến trong sử dụng thuốc. Có đủ và kịp thời các vật tư tiêu hao phục vụ 

khám, chữa bệnh, có đủ thuốc, hóa chất, phục vụ công tác phòng chống dịch. 

- Tủ sách chuyên môn của trạm y tế xã  có đủ 15 đầu sách nhưng chưa  đa 

dạng về các lĩnh vực như y tế dự phòng, khám chữa bệnh, y dược cổ truyền, 

truyền thông giáo dục sức khỏe, quản lý y tế, thông tin y tế... chưa có danh mục 

phù hợp theo số sách hiện có trong tủ. 

3. Về Y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, chương trình mục tiêu quốc 

gia về y tế 

 - Công tác phòng chống dịch bệnh  báo cáo kịp thời các ca truyền nhiễm  

theo quy định của Bộ y tế. Trong 6 tháng đầu năm 2019: tiêu chảy: 265 ca; cúm 

mùa: 674 người; Quai bị: 4; thủy đậu: 9 

- Thực hiện các chỉ tiêu được giao về y tế dự phòng cơ bản được các trạm 

thực hiện theo đúng qui định. 

+ Công tác phòng chống lao: tổng số người khám và xét nghiệm đờm: 

124/200 đạt 62% 

+ Công tác phòng chống bệnh sốt rét: tổng số lam máu giám sát lấy được: 

580/600 đạt 96,66% 

+ Công tác y tế học đường: tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh: 

7565/7572 đạt 99,9% 

+ Dự án tiêm chủng mở rộng: Số trẻ dưới 1 tuổi tiêm đủ miễn dịch cơ bản: 

141/527 đạt 26,75%. Triển khai chiến dịch uống vacxin bại liệt cho trẻ 1-5 tuổi 

tại vùng có nguy cơ cao : 2315/2584 đạt 89,6% 

+ Dự án dân số và phát triển: Số sinh con thứ 3 trở lên 49/240 chiếm 

20,4%. Tổng số áp dụng biện pháp tránh thai: 2025/1732 đạt 118% 

+ Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản: Tổng số lần khám phụ khoa: 1208. 

Số điều trị phụ khoa: 448. Tổng số lần khám thai: 930. Tổng số đẻ: 124 

+ Tỷ lệ phụ nữa đẻ khám thai 3 lần/ 3 kỳ: 95/124 đạt 76,6% 

+ Tỷ lệ phụ nữa đẻ do nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ: 119/124 đạt 96% 

+ Tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế: 116/124 đạt 93,5% 
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+ Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tuần đầu sau đẻ: 118/124 đạt 

95% 

+ Công tác cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em: Tổ chức cân trẻ < 2 

tuổi hàng tháng đạt 98%. Tổ chức truyền thông thực hành dinh dưỡng cho các bà 

mẹ có con dưới 2 tuổi được 1056 người. Số bà mẹ có con < 5 tuổi suy dinh 

dưỡng được tư vấn: 331 

+ Dự án phòng chống HIV/AIDS: Tổng số mẫu xét nghiệm HIV: 267 

người kết quả âm tính. 

+ Công tác phòng chống bướu cổ: Kiểm tra chất lượng muối I ốt được 45 

mẫu. Tổng số khám bướu cổ: 11, khám basedow: 6 

+ Công tác phòng chống mù lòa: khám mắt: 76 người, điều trị bệnh viêm 

nhiễm mắt: 76 

 4. Về Khám chữa bệnh 

 - Thực hiện dịch vụ kỹ thuật: Theo Thông tư 43/ 2013/TT-BYT, ngày 31 

tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế  về quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ 

thuật đối với hệ thống cở sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo Quyết định số 

1588/QĐ - SYT ngày 28 tháng 7 năm 2014 về phê duyệt danh mục kỹ thuật theo 

tuyến của trạm y tế xã và Quyết định số 1572/ QĐ - SYT ngày 20 tháng 7 năm 

2015 của Sở Y tế Về việc Phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung lần 1 trong khám 

chữa bệnh tại Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Đình lập. Các trạm y tế 

xã  thực hiện các dịch vụ kỹ thuật còn  nhiều hạn chế. 

 Tổng số khám bệnh 6 tháng đầu năm tại xã là 6.201; Tổng số điều trị nội 

tại xã là 506;  

 - Công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã có sự phối hợp giữa 

khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.   

 - Công tác quản lý người cao tuổi tại cộng đồng. Có sổ sách quản lý theo 

quy định.  Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng này đa số các trạm 

y tế được quan tâm thực hiện. Số người cao tuổi được quản lý: 3.062 người 

II. Chất lượng đội ngũ cán bộ y, bác sỹ tại các trạm tế xã  

- Tổng số biên chế Trạm Y tế xã, thị trấn: 72 người trong đó: Bác sỹ: 06;Y 

sỹ: 25;  Điều dưỡng: 15;- Nữ hộ sinh: 14; Cán bộ chuyên trách dân số: 12  

 - Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2018. thực hiện tốt 

việc quản lý biên chế, hợp đồng lao động, chế độ chính sách đối với cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động. 
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  Các Trạm Y tế xã, đủ  biên chế  số lượng cán bộ, Tuy nhiên về cơ cấu cán 

bộ 1 số trạm còn thiếu Bác sĩ làm việc tại trạm như : (Xã Đồng Thắng , Thị Trấn 

Đình lâp̣, xã Cường Lợi) Các trạm còn lại đều có bác sĩ tăng cường theo đề án 

1816 tuần làm việc 2 buổi tại trạm. 

  Nhân viên y tế thôn bản:  Cơ bản nhân viên y tế thôn bản đã được qua đào 

tạo theo quy định và hoạt động có hiệu quả tại các thôn bản. Hàng tháng nhân 

viên y tế thôn bản  tham gia giao ban chuyên môn  với trạm y tế xã  mỗi tháng 1 

lần.Thực hiện đúng, đủ và kịp thời những chính sách ban hành với nhân viên y tế 

thôn bản theo quy định hiện hành. 

Trên đây là báo cáo thực trạng hoạt động của các Trạm Y tế xã, thị trấn và 

chất lượng đội ngũ cán bộ cán bộ, y bác sĩ tại các Trạm Y tế xã trên địa bàn 

huyện Đình Lập./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Vi Văn Đông 
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