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A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2020
I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG
1. Tình hình dịch bệnh
- Tả: Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc.
- Sốt xuất huyết: Trong tháng ghi nhận 23.188 trường hợp mắc, 03 tử
vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 107.599 trường hợp mắc,
16 tử vong tại Tây Ninh (3), TP.HCM (2), Hà Nội (2), Bình Phước (2), Khánh
Hòa (2), Bình Dương (2), Bình Định (1), Quảng Bình (1), Phú Yên (1). So với
cùng kỳ năm 2019 (288.386/51) số mắc giảm 62,7%, tử vong giảm 35 trường hợp.
- Viêm màng não do não mô cầu: Trong tháng không ghi nhận trường
hợp mắc. Tích lũy từ đầu năm đến nay ghi nhận 12 trường hợp mắc, không tử
vong. So với cùng kỳ năm 2019 (27/1), số mắc giảm 15 trường hợp, tử vong
giảm 01 trường hợp.
- Viêm não vi rút: Trong tháng ghi nhận 103 trường hợp mắc, không tử
vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 552 trường hợp mắc, 10 tử
vong. So với cùng kỳ năm 2019 (557/14), số mắc giảm 5 trường hợp, số tử vong
giảm 4 trường hợp.
- Cúm A (H5N1): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc.
- Tay chân miệng: Trong tháng ghi nhận 20.084 trường hợp mắc, không
tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến đến nay cả nước ghi nhận 63.987 trường hợp
mắc tay chân miệng tại 60 tỉnh, thành phố, không tử vong. So với cùng kỳ năm
2019 (93.778/1), số mắc cả nước giảm 31,8%, tử vong giảm 1 trường hợp.
- Sốt phát ban nghi sởi: Trong tháng ghi nhận 123 trường hợp (trong đó 37
trường hợp dương tính, không tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước
ghi nhận 3.154 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 284 trường hợp
dương tính, không tử vong. So với cùng kỳ năm 2019 (38.144 trường hợp sốt
phát ban nghi sởi/7.358 trường hợp dương tính/4 tử vong) số mắc giảm 91,7%,
số trường hợp dương tính giảm 25,9 lần, tử vong giảm 4 trường hợp.
- Tình hình bệnh bạch hầu: Từ đầu năm 2020 đến ngày 16/11/2020 cả nước
ghi nhận 241 trường hợp dương tính với bạch hầu (173 người có biểu hiện bệnh
và 68 người lành mang trùng), trong đó 05 trường hợp tử vong tại tỉnh Đắk Nông
(02), Gia Lai (02), Kon Tum (01).
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- Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Ngày 17/11/2020 là ngày thứ
76 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong ngày,
Việt Nam ghi nhận 05 ca nhập cảnh, quốc tịch Việt Nam, được cách ly ngay tại
tỉnh Hòa Bình và tỉnh Khánh Hoà.
Đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.288 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó
có 631 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 657 trường hợp mắc trong nước),
35 trường hợp tử vong, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm
tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).
Từ 23/7 - 17/11, thực hiện 856.284 xét nghiệm trong tổng số 1.353.706
xét nghiệm Realtime RT-PCR từ đầu dịch. Từ 23/7 - 17/11, Tp. Đà Nẵng đã
thực hiện 184.552 xét nghiệm; Tp. Hà Nội đã thực hiện 146.580 xét nghiệm; Tp.
Hồ Chí Minh đã thực hiện 171.583 xét nghiệm.
2. Hoạt động Y tế dự phòng
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Thông tư: Hướng dẫn xét tặng
giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng; sửa đổi Thông tư số
38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 Quy định tiêu chuẩn đối với cơ sở vật chất,
trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu; Đề án
tăng cường công tác tiêm chủng, tăng số lượng vắc xin.
- Bộ Y tế dự thảo Quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng
chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay
thương mại quốc tế thường lệ; kiểm tra, giám sát về công tác quản lý nhập cảnh,
cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với
chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc
kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, yêu cầu tất cả người nhập cảnh bắt buộc phải
khai báo y tế; tiếp tục phổ biến và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch trong tình hình mới; tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 Sở Y tế và
Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tại 63 tỉnh/ thành phố trong cả nước về
tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông
xuân; hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ
sức khỏe do uống rượu bia tại địa phương;
- Kiểm tra: Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại bệnh viện đa khoa Lệ
Thuỷ, tỉnh Quảng Bình và thăm một số hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã;
công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ theo Quyết định số 4511/QĐ-BYT
ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc thành lập các tổ công tác hỗ trợ các tỉnh
miền Trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa, lũ tháng 10
năm 2020 tại 7 tỉnh miền Trung; công tác phòng chống dịch bệnh phục vụ cho
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.
3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS
3.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS
- Tính đến ngày 16/11/2020, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là
210.944 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 97.095 người, số người nhiễm
HIV tử vong 99.077 trường hợp. Chi tiết số liệu cụ thể như sau:
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Nội dung
báo cáo

Tháng 11/2020 Tháng 10/2020 Tháng 11/2019
(15/10/2020 đến (15/9/2020 đến (17/10/2019 đến
12/11/2020)
14/10/2020)
13/11/2019)

Số người nhiễm HIV báo cáo
trong tháng (gồm cả số mới
xét nghiệm và số xét nghiệm
từ trước)

106

142

86

Số bệnh nhân chuyển AIDS
báo cáo trong tháng (gồm số
mới trong tháng và số chuyển
AIDS báo cáo bổ sung)

51

36

48

Số bệnh nhân tử vong báo cáo
trong tháng (gồm số tử vong
trong tháng và số tử vong từ
trước báo cáo bổ sung)

33

25

16

So với tháng 10/2020, số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo giảm 36
trường hợp, số bệnh nhân AIDS được báo cáo tăng 15 trường hợp, số tử vong báo
cáo tăng 8 trường hợp.
So với cùng kỳ năm trước, trong tháng 11/2020 số trường hợp nhiễm HIV
được báo cáo tăng 20 trường hợp, số bệnh nhân AIDS được báo cáo tăng 3 trường
hợp, số tử vong tăng 17 trường hợp.
3.2. Tình hình điều trị Methadone và Buprenorphine
- Điều trị Methadone: Tính đến hết Quý II/2020, Chương trình Methadone
đã được triển khai tại 341 cơ sở điều trị của 63 tỉnh/thành phố, điều trị cho
52.390 bệnh nhân.
- Điều trị Buprenorphine: Tính đến ngày 30/9/2020, có tổng số 600
bệnh nhân tham gia điều trị Buprenorphine tại 08 tỉnh (Điện Biên: 116, Nghệ
An: 50, Sơn La: 112, Lai Châu: 166, Yên Bái: 55, Thanh Hóa: 38, Hòa Bình: 33
và Tp. Hà Nội: 31).
3.3. Tình hình điều trị ARV: Tính đến ngày 30/9/2020, cả nước có 446
cơ sở điều trị HIV bằng thuốc kháng ARV (trong đó 270 cơ sở điều trị ARV
nguồn bảo hiểm y tế); điều trị ARV tại 38 Trại giam, Trung tâm 06 và 02 Trại
tạm giam; số bệnh nhân điều trị ARV là 150.984 (trong đó 51.477 bệnh nhân
điều trị ARV bảo hiểm y tế); số điểm cấp phát thuốc ARV tại Xã, Phường là 652
điểm. Tính đến ngày 30/9/2020, số khách hàng đang điều trị dự phòng trước
phơi nhiễm HIV (PrEP) là 10.097; số khách hàng điều trị dự phòng trước phơi
nhiễm HIV (PrEP) ít nhất 1 lần trong quý II/2020 là 13.265.
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3.3. Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS
- Bộ Y tế đã trình Chính phủ Dự án Luật sửa đổi bổ sung Luật Phòng,
chống HIV/AIDS. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Thông tư thay thế Thông tư số
28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng
HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa
bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho
người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế; Đề án cấp phát thuốc Methadone cho
bệnh nhân mang về nhà; hoàn thiện Kế hoạch tiếp nhận viện trợ thuốc ARV điều
trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tại Việt Nam nguồn PEPFAR giai
đoạn 2020-2021; Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn
2016 – 2020; Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ Điều trị dự phòng trước phơi
nhiễm HIV (PrEP) giai đoạn 2021 - 2025 để trình lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt.
- Tổ chức Hội thảo tổng kết triển khai điều trị PrEP giai đoạn 2018-2020
tại Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; Hội thảo theo dõi, đánh giá về HIV/AIDS
tại Tp. Hà Nội.
- Làm việc với Trường Đại học Y Hà Nội và các đối tác để rà soát và lên
lộ trình chi tiết cho các hoạt động chuẩn bị cấp thuốc Methadone cho bệnh nhân
mang về nhà bao gồm: xây dựng tài liệu tập huấn, tổ chức các hội thảo và tập
huấn; tổ chức lớp đào tạo về điều trị, chăm sóc người bệnh đồng nhiễm
HIV/viêm gan vi rút C cho cán bộ tại các tỉnh/thành phố triển khai dự án Quỹ
toàn cầu.
4. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
4.1. Tình hình ngộ độc thực phẩm
Trong tháng xảy ra 09 vụ ngộ độc thực phẩm làm 214 người mắc, 01
người tử vong. Về căn nguyên: 01/09 vụ do vi sinh vật, 01/09 vụ do hóa chất
(methanol) và 07/09 vụ chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc.
Tính từ ngày 17/12/2019 - 16/11/2020 toàn quốc đã xảy ra 90 vụ ngộ độc
thực phẩm làm 2254 người mắc, 22 người tử vong.
4.2. Tình hình triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
về bảo đảm an toàn thực phẩm; Thông tư Danh mục chất cấm sử dụng trong
thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Quy chuẩn Việt Nam về: Thực phẩm bảo vệ sức
khỏe, thuốc lá điếu, phụ gia thực phẩm - chất tạo ngọt tổng hợp; Ban hành Kế
hoạch số 2494/KH-ATTP ngày 29/10/2020 về việc kiểm tra, giám sát công tác
bảo đảm an toàn thực phẩm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an
toàn thực phẩm trong tình hình mới.
- Chỉ đạo Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn thực phẩm/Chi cục An toàn vệ
sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác
phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên; Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên về

5
việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão lũ năm 2020; tăng cường các
biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, tại các
khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm,
Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến Phú Yến, khu vực Tây Nguyên, Ban
Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tổng hợp tình hình thiệt hại sau
bão, lụt; chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội về việc
kiểm tra giám sát thực phẩm phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và
các Hội nghị cấp cao liên quan.
- Kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống
ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An; kiểm tra, hậu
kiểm các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Nam Định; kiểm tra
việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong
tình hình mới đối với Sở Y tế tỉnh Bình Dương.
5. Công tác quản lý môi trường y tế
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo: Thông tư Hướng dẫn huấn luyện cấp
chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.
- Phối hợp với: Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội), Sở Y tế Hà Nội rà soát, cập nhật các hướng dẫn phòng, chống dịch (trong
Trường học, Khách sạn thực hiện cách ly, cơ sở lao động/nơi làm việc/công sở,
khu thương mại dịch vụ) dưới dạng Checklist theo hướng rút gọn, phù hợp với
tình hình mới để đưa lên bản đồ số antoancovid.vn; Công ty cổ phần Công nghệ
DTT xây dựng Video Clip hướng dẫn sử dụng ứng dụng antoancovid.vn cho
thiết bị di động Android và IOS; Cục Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội hỗ
trợ cung cấp thông tin về cơ sở lưu trú là nhà nghỉ, nhà trọ, nơi lứu trú của
chuyên gia thuộc đối tượng cách ly; Sở Y tế Hòa Bình tổ chức mít tinh hưởng
ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình. Triển
khai hỗ trợ các tỉnh miền Trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau
mưa, lũ tháng 10 năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Bình; Tổ chức
Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động các đơn vị trực
thuộc Bộ Y tế năm 2020; Hội thảo góp ý xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về
an toàn vệ sinh lao động tại tỉnh Khánh Hòa; phối hợp với đơn vị truyền hình
xây dựng: infographic hướng dẫn đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường và
quản lý chất thải cho cơ sở y tế trong mùa bão lụt; kịch bản truyền thông phòng
chống bệnh tật học đường.
- Kiểm tra công tác nhập cảnh cho chuyên gia; công tác phòng, chống
dịch COVID-19 tại Khách sạn; công tác thực hiện giám sát y tế 14 ngày sau khi
kết thúc cách ly chuyên gia và phòng, chống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động tại Tp. Đà Nẵng,
tỉnh Quảng Ngãi; kiểm tra các đơn vị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường
lao động tại tỉnh Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh.
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II. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
1. Y học hiện đại
- Bộ Y tế ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020
sửa đổi Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn về
công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo:
Thông tư hướng dẫn giải thưởng chất lượng khám, chữa bệnh; Thông tư quy
định về thực hành cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư
hướng dẫn quản lý và điều trị tâm thần; Thông tư hướng dẫn quản lý điều trị một
số bệnh không lây nhiễm; Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động chuyên
môn trong công tác cấp cứu, hồi sức; Thông tư sửa đổi Thông tư số 46/2013/TTBYT ngày 31/12/2013 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của
cơ sở phục hồi chức năng; Thông tư hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh; Thông tư hướng dẫn quy chế chuyên môn trong cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh; Thông tư hướng dẫn mã hóa lâm sàng bệnh tật và nguyên nhân
tử vong. Ban hành Quyết định số 4293/QĐ-BYT ngày 13/10/2020 thành lập Hội
đồng chuyên môn thẩm định kết quả triển khai thí điểm và quy trình kỹ thuật xét
nghiệm Xpert Xpress SARS-CoV-2 thực hiện tại Bệnh viện Phổi Trung ương và
tổ chức thẩm định; Quyết định 4604/QĐ-BYT về việc phê duyệt bổ sung, điều
chỉnh danh sách bệnh viện tham gia Đề án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn
2020-2025 (đợt 2).
- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác điều trị COVID-19 tại Thanh
Hóa; họp Ban biên soạn Hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; triển khai xây dựng Chương trình hành
động giai đoạn 2021-2025 tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh khi thực hiện thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các
Bệnh viện tuyến tỉnh; tập huấn công tác điều trị Sốt xuất huyết, tay chân miệng
tại tỉnh An Giang; tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ tại tỉnh
Đồng Nai; họp giải quyết khó khăn trong việc triển khai liên thông dữ liệu khám
sức khỏe người lái xe để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ
tục cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ.
- Kiểm tra đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, năm 2020
tại một số Bệnh viện.
2. Công tác y dược cổ truyền
- Bộ Y tế ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngày 29/10/2020 ban
hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về
công tác y dược cổ truyền. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Thông tư sửa đổi
Thông tư số 31/2016/TT-BYT ngày 10/8/2016 quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời
thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế; Thông tư quy định
điều kiện sơ chế, chế biến dược liệu, vị thuốc cổ truyền và sản xuất thuốc cổ
truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư ban hành danh mục
loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm đặc hữu phải kiểm soát.
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- Bộ Y tế ban hành công văn số 5987/BYT-YDCT ngày 03/11/2020 gửi
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ về nội dung cho phép nhập khẩu
dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn; tổ chức Hội thảo khoa học Y
dược cổ truyền toàn quốc lần thứ Nhất tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang; họp Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm
thuốc đối với thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền đợt 1; làm việc về công tác chỉ
đạo tuyến, thực hiện quy chế chuyên môn trong lĩnh vực y dược cổ truyền, kế
thừa, phát triển y dược cổ truyền tại các tỉnh/thành phố Nghệ An, Thanh Hóa,
Kon Tum, Tp. Hồ Chí Minh; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên
quan đến công tác phát triển dược liệu và phạm vi hoạt động chuyên môn của
bác sĩ Y dược cổ truyền, y sĩ Y dược cổ truyền, lương y, phạm vi kinh doanh
của các cơ sở kinh doanh dược.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày
30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ
về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến 2020, Quyết định số 362/QĐ-TTg
ngày 11/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây
dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 20142025 và các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Y dược cổ truyền tại tỉnh Kiên
Giang, Cao Bằng và thành phố Cần Thơ.
3. Công tác chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo: Nghị quyết Chính phủ về giải pháp
ổn định và phát triển đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; Đề án
Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi; Kế hoạch hành động
Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà
mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện Dự án chăm sóc sức
khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống
suy dinh dưỡng trẻ em; Dự án thực hiện bình đẳng giới thuộc Chương trình Mục
tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021-2030.
- Tổ chức Hội nghị phổ biến Kế hoạch hành động Quốc gia về Chăm sóc
sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục Vị thành viên/thanh niên giai đoạn 20202025 và xây dựng Đề án thí điểm cung cấp dịch vụ thân thiện với Vị thành
viên/thanh niên; Hội thảo tăng cường triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và
trẻ em khu vực phía Nam.
III. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC
1. Công tác Kế hoạch - Tài chính
- Bộ Y tế ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 Quy
định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn
phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Nghị định
sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế
hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá
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dịch vụ khám bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Thông tư
Hướng dẫn việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất; Thông tư
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự
thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Đề án 2348
giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đảm bảo,
giữ vững thành quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; hoàn thiện Kế
hoạch triển khai Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 về việc Ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về tăng chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa,
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Tiếp nhận nguồn hàng hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19
của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; xuất cấp hỗ trợ vật tư phục vụ công tác phòng
chống dịch COVID-19 cho tỉnh Quảng Ninh; phân bổ máy thở do Chính phủ
Mỹ và các tập đoàn tài trợ cho công tác phòng chống dịch; trao tặng 120.000
khẩu trang N95 do Canada viện trợ; trao tặng 600 máy tạo ô xy và 600 máy đo
mạch đập do WHO viện trợ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Y tế lập quy hoạch mạng
lưới cơ sở y tế; xây dựng Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Kết
luận số 91-KL/TW ngày 22/10/2020 của Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, Ngân sách nhà nước
năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
2. Công tác tổ chức cán bộ
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Thông tư thay thế Thông tư liên
tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 hướng dẫn định mức biên chế
sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước; Thông tư thay thế Thông tư số
37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Trung tâm y tế huyện.
- Đề án tự chủ của 04 Bệnh viện: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án tự chủ giai đoạn 2020-2022 của Bệnh viện K. Bộ Y tế đã ban hành Quyết
định số 4261/QĐ-BYT ngày 12/10/2020 thành lập Hội đồng quản lý của Bệnh
viện K; thành lập Hội đồng quản lý và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý
của Bệnh viện Bạch Mai; đang thẩm định Đề án của 02 Bệnh viện Hữu nghị
Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy; đã thành lập Hội đồng trường tại 11/11 Trường
Đại học Y, Dược thuộc Bộ Y tế. Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I cho
các khu vực; Hướng dẫn các Đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm, đánh giá cán bộ
Lãnh đạo các Vụ, Cục và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ theo đúng quy định.
3. Công tác bảo hiểm y tế
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Thông tư
hướng dẫn bảo hiểm y tế; Thông tư sửa đổi Thông tư số 05/2015/TT-BYT về
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; Thông tư Hướng dẫn thanh toán chi
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phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế; Thông tư về thuốc
Lamivudine/Tenofovir/Dolutegravir (điều trị đối với người bệnh bị HIV/AIDS)
dự kiến đưa vào Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.
- Xây dựng báo cáo Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 20122020. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; tổng
hợp vướng mắc về thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; giải
quyết mắc về thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Quảng
Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long; trả lời kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội về
chính sách bảo hiểm y tế đối với lực lượng thanh niên xung phong; triển khai
thông tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021; vấn đề thanh
quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; giải pháp cho tình trạng lạm
dụng, trục lợi Qũy bảo hiểm y tế từ phía bệnh nhân và cơ sở khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế; nâng cao tỉ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình,
theo nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có
mức sống trung bình, học sinh, sinh viên; cải tiến nâng cao sự hiểu biết của
người dân về quyền lợi, cách thức đăng kí mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình và
sử dụng bảo hiểm y tế; nâng cao mức đóng bảo hiểm y tế theo đúng quy định
của Luật bảo hiểm y tế; tập huấn nâng cao năng lực triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin trong khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Gia Lai, Kon
Tum, Đăk Lăk, Điện Biên, Bạc Liêu.
- Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế năm 2020
tại Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh,
chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Điện Biên, Bạc Liêu.
4. Công tác pháp chế
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);
Dự án Luật Chuyển đổi giới tính; dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về
Quy chế hoạt động và tổ chức của Hội đồng y khoa quốc gia.
- Xây dựng, thẩm định và tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật
do các Bộ, ngành và đơn vị thuộc Bộ: 05 văn bản, trong đó có 02 Nghị định và
03 Thông tư, cụ thể: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự
án đầu tư xây dựng; Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do
Chính phủ ban hành; Thông tư sửa đổi Thông tư số 30/2018/TT-BYT về danh
mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng
xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y
tế; Thông tư quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện; Thông tư
hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
- Hội thảo triển khai thi hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định về
xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Hội đồng y khoa Quốc gia và
Văn phòng Hội đồng tại Tp. Hà Nội.
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5. Công tác truyền thông và thi đua, khen thưởng
- Tăng cường truyền thông về các nỗ lực của Bộ Y tế trong ứng phó thiên
tai tại miền Trung; phối hợp với Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
chỉ đạo các nhà mạng viễn thông nhắn tin cho người dân vùng lũ phòng, chống
dịch bệnh; xây dựng khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh trong mùa lũ lụt, cung
cấp đến các cơ quan báo chí (Thông điệp lời, Infographics, video); phối hợp Tổ
chức Y tế Thế giới hoàn thiện Bộ tài liệu và chuẩn bị tổ chức tập huấn Truyền
thông nguy cơ năm 2020 tại Tp. Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phối hợp
với các cơ quan báo chí (Báo điện tử Vnexpress, Vietnamnet, InfonetVietnamnet và Báo Thanh niên) thực hiện giao lưu trực tuyến về công tác y tế;
phối hợp Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn công tác truyền thông y tế
và văn hóa ứng xử cho các cơ sở y tế tại Tp. Quy Nhơn. Tổ chức Lễ tổng kết và
trao giải Cuộc thi tác phẩm Phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh
"Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19". Cập nhật bản tin hàng ngày về COVID19 trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế và Báo Sức khoẻ và Đời sống, App Sức
khỏe Việt Nam, Cổng thông tin phòng, chống dịch COVID-19, Kênh Bộ Y tế
trên mạng xã hội TIKTOK và mạng xã hội Lotus. Phối hợp với Zalo gửi thông
tin hàng ngày bằng định dạng tin nhắn truyền thông đến 50 triệu người dùng
Zalo tại Việt Nam và xây dựng nội dung, đăng tải thông tin cập nhật thường
xuyên về dịch bệnh nCoV trên Zalo Page Bộ Y tế.
- Phối hợp thực hiện Chương trình Phim tài liệu tuyên truyền Đại hội thi
đua yêu nước toàn quốc lần thứ X do Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự Đài
truyền hình Việt Nam thực hiện; phối hợp với các Đơn vị (Bệnh viện Thống
Nhất, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Tp. HCM, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương) tổ chức nghi thức đón nhận các hình thức thi đua khen thưởng nhân kỷ
niệm ngày truyền thống của các đơn vị; làm thủ tục và đề xuất cá nhân được
tặng Bằng khen gương sáng thầm lặng vì cộng đồng; trình khen thưởng cấp Nhà
nước và cấp Bộ cho các đơn vị thuộc khối Đào tạo nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11.
6. Công tác hợp tác quốc tế
- Lãnh đạo Bộ Y tế tham dự các cuộc họp trực tuyến: Hội đồng điều phối
Chương trình Hợp tác toàn cầu (Lần thứ 2) về tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng
phó với COVID-19 (ACT-A: “Access to COVID-19 Tools Accelerator); Hội
đồng điều phối ACT-A; diễn đàn Hòa bình Paris; Đại hội đồng Y tế Thế giới lần
thứ 73 (WHA-73); chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và tham dự Tuần lễ cấp cao
APEC lần thứ 27; cuộc họp trực tuyến Chương trình hội nghị An ninh y tế toàn
cầu lần thứ 6 (GHSA) do Thái Lan đăng cai tổ chức; trao đổi trực tuyến với Bộ
trưởng Y tế và Thể thao Myanmar về kinh nghiệm phòng, chống COVID-19.
Chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan để Thủ tướng tuyên bố tại Hội nghị
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Cấp cao ASEAN 37 "Lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp của ASEAN và
thông qua Khung chiến lược ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp của ASEAN.
Với hỗ trợ của Nhật Bản, ASEAN thống nhất sẽ thành lập Trung tâm khu vực
ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh (AC PHEED). Đây là những
kết quả hợp tác thiết thực, có ý nghĩa nâng cao năng lực chung ứng phó các tình
huống y tế khẩn cấp và nguy cơ dịch bệnh trong tương lai".
- Tổng hợp báo cáo về tình hình hợp tác Việt Nam - Campuchia lĩnh vực y tế
gửi Ban Đối ngoại Trung ương chuẩn bị cho cuộc gặp thường niên giữa Lãnh đạo
cấp cao Đảng cộng sản Việt Nam và Lãnh đạo cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia.
7. Công tác trang thiết bị và công trình y tế
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Thông tư ban hành 4 quy trình
kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang thiết bị y tế; Thông tư quy
định Danh mục trang thiết bị tối thiểu của Trạm y tế xã; Thông tư về kiểm định
trang thiết bị y tế; Thông tư hướng dẫn hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế theo
quy định chung ASEAN; Thông tư quản lý chất lượng một số loại khí y tế;
Đề án “Phát triển công nghiệp trang thiết bị y tế sản xuất trong nước”.
- Tổ chức “Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT về
đấu thầu trang thiết bị y tế”; triển khai xây dựng Cổng điện tử công khai giá
trang thiết bị Y tế và ban hành các văn bản hướng dẫn để các Doanh nghiệp kinh
doanh trang thiết bị Y tế tại Việt Nam thực hiện việc công khai minh bạch giá
trang thiết bị Y tế.
- Thẩm định phê duyệt: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2020 và
điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Chấn
thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các
hạng mục điện chiếu sáng ngoài nhà, trạm biến áp và máy phát điện dự phòng
thuộc dự án xây dựng Khu thực hành tiền lâm sàng Trường Đại học Y dược
Hải Phòng; Dự án Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh; thi công dự toán
phần thân, phần cơ điện và các hạng mục phụ trợ của nhà khám và điều trị kỹ
thuật cao thuộc dự án cải tạo nâng cập Bệnh viện K cơ sở I, II.
- Phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Bình Dương và Long An kiểm
tra hậu kiểm một số đơn vị sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế PPE theo phản
ánh của cơ quan chức năng, báo chí.
8. Công tác quản lý dược
- Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số
131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 quy định về tổ chức và hoạt động Dược lâm
sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Thông tư:
Quy định đăng ký lưu hành thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại
Việt Nam; Hướng dẫn báo cáo nghiên cứu sinh khả dụng, tương tương sinh học
trong đăng ký lưu hành thuốc và ban hành danh mục dược chất, dạng bào chế
phải thử tương đương sinh học; sửa đổi Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày
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12/11/2018 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm
thuốc và Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
ban hành Quyết định số 527/QĐ-BYT ngày 28/10/2020 về Danh sách chuyên
gia tăng cường thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc,
nguyên liệu làm thuốc phần hồ sơ pháp chế.
- Hoàn thiện việc kết nối các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực kê
khai/kê khai lại giá thuốc lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; họp triển khai lộ
trình thực hiện quy định tại Luật dược và các Nghị định hướng dẫn Luật dược;
họp Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành: Thuốc nước ngoài đợt 105 với
334 thuốc; thuốc trong nước đợt 168 rà soát 430 thuốc; họp NRA giữa đại diện
Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam với các đơn vị NRA để cập nhật thông
tin liên quan Covax, quy trình nhanh và bộ công cụ đánh giá tính sẵn sàng của
cơ quan quản lý trong tình hình đại dịch COVID-19.
- Kiểm tra hậu mại mỹ phẩm tại một số cơ sở MP theo kế hoạch; thực
hiện kiểm tra, đánh giá GMP ASEAN cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại Bình Dương.
9. Công tác đào tạo và khoa học công nghệ
- Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự
thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe;
dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TTBYT về đào tạo liên tục cán bộ y tế; ban hành Kế hoạch số 1602/KH-BYT ngày
12/10/2020 của Bộ Y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày
28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng
nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc
gia trong tình hình mới; ban hành Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy,
học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
theo Quyết định số 4627/QĐ-BYT ngày 06/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học các bước cơ bản xây dựng/rà soát
và cập nhật chuẩn năng lực nghề nghiệp Khối ngành sức khỏe theo hành Quyết
định số 4018/QĐ-BYT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế
hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày
30/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình
độ quốc gia Việt Nam đối với các ngành trình độ đại học khối ngành sức khỏe,
giai đoạn 2020-2025; góp ý danh mục mã ngành đào tạo khối ngành sức khỏe
trong dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV
trình độ trung cấp, cao đẳng; làm việc về công tác đào tạo nhân lực y tế với
Khoa Y Dược - Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Buôn Ma Thuột
và Trường Cao đẳng Y tế Đắc Lắk; họp Hội đồng thẩm định và nghiệm thu các
gói đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực ngành Điều dưỡng cho 4
Trường Cao đẳng Y tế tại Lâm Đồng, Quảng Ninh, Bạch Mai, Hà Nội do Dự án
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HPET hỗ trợ xây dựng; tổ chức khảo sát, đánh giá điều kiện triển khai thử
nghiệm lâm sàng giai đoạn 1-2 vắc xin COVID-19 của Công ty cổ phần Công
nghệ sinh học Dược Nanogen tại Học viện Quân y; làm việc với đại diện Pfizer
tại Việt Nam thảo luận dự thảo hợp đồng cung cấp vắc xin phòng COVID-19;
Đại sứ quán Bỉ về giải pháp công nghệ sản xuất vắc xin của Bỉ. Tiếp tục triển
khai xây dựng Đề án nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng COVID-19; làm việc
với các đơn vị liên quan về đề xuất thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm của công
ty RAAS Nutritional trên bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam; ban hành Quyết
định cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) cho
Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương quân
đội 108, Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 2,
Bệnh viện Quân y 175.
10. Công tác Công nghệ thông tin
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Thông tư ban hành bộ tiêu chí
ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng;
Chương trình chuyển đổi số ngành Y tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng
năm 2030; Quyết định quy định chuẩn và định dạng dữ liệu sử dụng trong kết
nối, chia sẻ dữ liệu giữa các chương trình y tế triển khai tại Trạm Y tế xã với nền
tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở - V20; Quyết định Ban hành Quy chế hoạt
động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế;
Quyết định sửa đổi Quyết định số 04/QĐ-BYT ngày 02/01/2013 Quy chế thẩm
định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y
tế; Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin về hoạt động tư vấn
khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Hội nghị
chuyển đổi số Quốc gia ngành Y tế; hoàn thành xây dựng hệ thống mạng kết nối
y tế Việt Nam yte.gov.vn; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới bệnh viện không giấy.
- Tập huấn về triển khai Bệnh án điện tử theo Thông tư số 46/2018/TTBYT và Quản lý Dự án công nghệ thông tin theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP
tại Nha Trang; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đánh giá tình hình ứng
dụng công nghệ thông tin; góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Quyết định số
2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển
Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020; tăng cường
công tác đào tạo, tuyên truyền về Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử kết
hợp với an toàn, an ninh mạng; tiếp tục xây dựng chuẩn kết nối liên thông giữa 3
phần mềm: Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khoẻ điện tử, quản lý xã, phường, thị
trấn; xây dựng đặc tả dữ liệu phần mềm quản lý trạm y tế xã.
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11. Công tác thanh tra
- Bộ Y tế nhận được 83 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân
thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế (39 đơn đề nghị/phản ánh, 17 đơn khiếu
nại, 27 đơn tố cáo). Nội dung khiếu nại/phản ánh về công tác khám, chữa bệnh
(32 đơn), hành chính và phòng chống tham nhũng (48 đơn), dược (03 đơn).
Không có đơn thư thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế; 47 đơn thuộc thẩm quyền của
địa phương, Bộ, ngành khác; lưu 36 đơn. Triển khai 05 đoàn thanh tra theo kế
hoạch tại các Sở Y tế tỉnh/thành phố Nghệ An, Yên Bái, Vĩnh Long, thành phố
Hồ Chí Minh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
- Về xử lý đơn: Chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 27 đơn; Hướng
dẫn người có đơn (20 đơn); lưu đơn (36 đơn là các đơn nặc danh, đơn không có
chữ ký hoặc địa chỉ).
12. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
- Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các Đề án: Củng cố, nâng cao chất lượng
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030; củng cố hệ thống thông tin thống
kê chuyên ngành dân số đến năm 2030; tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh
và sơ sinh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công
tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030; "Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức
bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát
triển các cấp; Thông tư hướng dẫn một số nội dung khen thưởng, hỗ trợ đối với
tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số; Thông tư quy định chính sách
đãi ngộ đối với cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố.
- Phối hợp với: Trường Lao động Thương binh xã hội Tp. Hồ Chí Minh tổ
chức Chương trình Giao lưu - Tọa đàm về giải pháp hỗ trợ, khuyến khích sinh
đủ 2 con tại vùng mức sinh thấp; Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện khảo
sát, đánh giá thực trạng phá thai tại tỉnh Yên Bái, Đồng Nai, Gia Lai; Viện
Chiến lược và Chính sách y tế thực hiện đánh giá thực trạng chăm sóc và nuôi
con của cặp vợ chồng lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Tập huấn:
Cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình tại Sơn La, Bắc Kạn; hướng dẫn chăm
sóc tích hợp cho người cao tuổi (ICOPE) và phòng chống COVID-19 tại tuyến y
tế cơ sở tại Tp. Hà Nội và tỉnh Hải Dương; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số
bệnh tật trước sinh và sơ sinh tại Hậu Giang, Bình Định, Thái Nguyên. Hội thảo
góp ý danh mục một số bệnh tật bẩm sinh được sàng lọc, chẩn đoán, điều trước
sinh và sơ sinh tại các tỉnh Bình Định, Thái Nguyên. Họp báo cung cấp thông tin
cho các Nhà báo về các nội dung về dân số và phát triển; chỉ đạo Sở Y tế, Chi cục
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn nội dung
truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số
Việt Nam năm 2020.
- Kiểm tra, giám sát về hậu cần phương tiện tránh thai và tổ chức Chiến
dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ tại các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai.
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13. Công tác phục vụ sự chỉ đạo điều hành
- Tổng hợp các nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế được thảo luận tại các
phiên họp của kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV và tổng hợp các nội dung chất
vấn, kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ Y tế trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
đúng tiến độ; tổng hợp trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội trước, trong và sau
kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện và Văn phòng Chính phủ
chuyển đến; tổng hợp tình hình trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ
họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Tiếp tục đôn đốc thực hiện và hoàn thành các
nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế. Hỗ trợ các đơn vị
cập nhật kết quả trên hệ thống phần mềm đường dây nóng 1900-9095.
- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và đề xuất
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021; chuẩn bị nội
dung trình bày Hệ thống phần mềm Voffice trong việc theo dõi và xử lý các
nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao; chuẩn bị Kế
hoạch tổ chức Hội nghị chuyển đổi số Quốc gia y tế và Lễ Khai trương nền tảng
kết nối, chia sẻ dữ liệu Y tế cơ sở - V20; Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện
chương trình công tác năm 2020 và đăng ký các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ chương trình công tác năm 2021.
- Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp năm 2020 với Bộ Công an,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương,
Trung ương Hội nông dân Việt Nam trong việc tuyên truyền các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Y tế về công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác phòng,
chống dịch COVID-19.
B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG TÂM TRONG THÁNG 12 NĂM 2020
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. Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 và
sốt xuất huyết, bạch hầu, chỉ đạo phòng chống dịch kịp thời; chỉ đạo các địa
phương triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường phòng chống
dịch bệnh mùa đông xuân; phối hợp với các Bộ, ngành trong triển khai hoạt
động tập huấn, truyền thông phòng chống sốt xuất huyết. Phối hợp với Tổ chức
Y tế thế giới triển khai hoạt động DMOSS về mô hình cảnh báo sớm dịch bệnh
sốt xuất huyết năm 2020; Hướng dẫn sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối
với sức khỏe của người uống rượu, bia và tập huấn về phòng, chống tác hại của
rượu, bia theo kế hoạch.
3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hậu kiểm năm 2020 của
Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra hậu
kiểm theo Kế hoạch; kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm;
theo dõi và xử lý cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
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4. Phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách y tế triển khai Chiến lược
Quốc gia phát triển Ngành dược Việt Nam; tập trung triển khai các công việc
thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy đăng ký lưu hành; tổ chức Hội nghị xúc
tiến đầu tư lĩnh vực dược năm 2020; triển khai Chương trình Ngôi sao thuốc Việt.
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg
ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình phát
triển Y dược cổ truyền, kết hợp Y dược cổ truyền với Y dược hiện đại đến năm
2030; làm việc tại các tỉnh/thành phố về công tác phát triển y dược cổ truyền;
đánh giá GSP, GMP, đánh giá dược liệu đáp ứng GACP của một số công ty
theo kế hoạch.
5. Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch 5 năm về PrEP, Lao/HIV và quy chế phối
hợp Lao/HIV, kế hoạch điều trị bệnh nhân đồng nhiễm HIV/viêm gan C; tiếp tục
hướng dẫn các tỉnh, thành phố và cơ sở điều trị trong việc triển khai phần mềm
HMED về dự trù, quản lý và báo cáo thuốc ARV; hướng dẫn các tỉnh, thành phố
thực hiện lọc trùng khách hàng PrEP và xử trí đối với những khách hàng nhận
thuốc PrEP tại nhiều cơ sở điều trị cùng lúc; Tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày
Thế giới phòng, chống AIDS và tổng kết 30 năm công tác phòng, chống AIDS tại
Việt Nam. Kiểm tra toàn diện công tác quản lý môi trường y tế tại các tỉnh/thành
phố và đơn vị trực thuộc Bộ; kiểm tra chuyên ngành các lĩnh vực quản lý môi
trường y tế; kiểm tra công tác y tế trường học và phòng, chống dịch COVID-19
trong trường học.
6. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
các nội dung của công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ
Y tế; sửa đổi và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 4286/QĐ-BYT của Bộ
trưởng Bộ Y tế Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo,
quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế. Triển khai xây dựng Đề án đánh
giá thực trạng năng lực y tế tuyến cơ sở và Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân
lực y tế cho vùng sâu, vùng xa. Tập trung triển khai kế hoạch giám sát công tác
tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú năm 2020 của
các cơ sở giáo dục đại học; triển khai tổng kết đánh giá Chương trình phối hợp
công tác giữa Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020 và
xây dựng nội dung hợp tác giai đoạn 2021-203; xây dựng Đề án nghiên cứu sản
xuất vắc xin phòng COVID-19. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo kịp thời triển khai các
nghiên cứu về thuốc, vắc xin phòng bệnh COVID-19.
7. Triển khai đáp ứng hậu cần phòng chống dịch COVID-19; phối hợp với
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế; sơ kết
thực hiện Đề án 2348 xây dựng và phát triển mạng lưới Y tế cơ sở; báo cáo tổng
kết Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số giai đoạn 2016-2020 và Tổ chức hội
nghị tổng kết; tổng hợp nhu cầu đăng ký kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-
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2025; thực hiện công tác Phòng chống thiên tai; Quốc phòng an ninh; dự án Kết
hợp quân dân y năm 2020.
8. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế gửi
Thanh tra Chính phủ; tiếp tục tiến hành kiểm tra xác minh, giải quyết các khiếu
nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thành lập Hội đồng giám định sự tuân
thủ pháp luật trong việc thực hiện các khoản thu, khoản chi và thực hiện nghĩa
vụ thuế đối với nhà nước trong hoạt động liên doanh liên kết thiết bị y tế tại
Bệnh viện Bạch Mai; Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản: Gói thầu
đợt 1 tại CDC Hà Nội; một số trang thiết bị y tế phòng chống dịch tại Sở Y tế
tỉnh Quảng Ninh.
9. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Đơn vị thực hiện thường xuyên công tác
khám chữa bệnh từ xa của 1.000 điểm; tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng
bệnh viện năm 2020; triển khai các hoạt động liên quan đến công tác phòng,
chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
10. Họp Nhóm Đối tác y tế “Đối thoại về Hợp tác và Đối tác trong ứng
phó với đại dịch COVID-19 và chuẩn bị cho các làn sóng tiếp theo”; tham dự
cuộc họp trực tuyến Chương trình hội nghị An ninh y tế toàn cầu lần thứ 6
(GHSA) do Thái Lan đăng cai tổ chức.
11. Tiếp tục đôn đốc triển khai dịch vụ công trực tuyến; triển khai Đề án
mở rộng y tế từ xa; chỉ đạo, đôn đốc các bệnh viện đẩy mạnh triển khai hồ sơ
bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ các tỉnh/thành phố
triển khai phần mềm quản lý cán bộ; phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử phần
mềm thống kê y tế.
12. Hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động
quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 20162020; chỉ đạo, chấn chỉnh các địa phương thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày
11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ
và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. Triển khai xây dựng kế
hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe người
cao tuổi đến 2030 trình Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các hoạt động nhân
Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12); kiểm tra
giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tại các
tỉnh/thành phố Bình Dương, Bắc Giang và Hải Phòng.
13. 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; hậu kiểm thanh kiểm tra các đơn vị Doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh Trang thiết bị Y tế trên cả nước.
14. Ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 4210/QĐ-BYT quy định
chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán
chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tiếp tục giải quyết vướng mắc, bất
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cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại các địa phương, đơn vị; hướng
dẫn khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc,
áp dụng từ ngày 01/01/2021; hoàn thiện Quy trình và bộ công cụ liên quan đến
công tác kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế năm 2020.
15. Tiếp tục chủ động tham mưu, tổng hợp xây dựng các Báo cáo, văn bản
chỉ đạo, điều hành chung của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ; đáp ứng kịp thời các
nhiệm vụ đột xuất và cấp bách được giao; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị
triển khai và cập nhật Hệ thống tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ giao; chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyển đổi số
Quốc gia y tế và Lễ Khai trương nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu Y tế cơ sở - V20.
Trên đây là Báo cáo công tác y tế tháng 11 năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm
công tác tháng 12 năm 2020, 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.
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