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Ngày 11-6-1948, trong lúc cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp đang diễn 

ra ác liệt, Bác Hồ đã ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc. Phát động phong trào thi đua ái quốc là 
một sáng tạo của Người trong quá trình vận 
động cách mạng. Người xác định: “...bổn phận 
của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, 
thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải 
thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm 
cho nhiều” (1). Người kêu gọi:

“Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu 
hăng hái tham gia mọi công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp 
việc người lớn,

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh 
nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,
Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua 

sáng tác và phát minh,
Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm 

việc, phụng sự nhân dân,
Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều 

giặc, đoạt cho nhiều súng.
Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia 

kháng chiến và kiến quốc” (2)
Mục tiêu của thi đua hướng vào ba vấn đề 

lớn vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính 
chiến lược lâu dài của cách mạng nước ta: 
“diệt giặc đói”, “diệt giặc dốt”, “diệt giặc ngoại 
xâm”(3). 

Nội dung thi đua là vận động, tổ chức mọi 
người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân làm 
tốt hơn nữa công việc hằng ngày. Công việc 
hằng ngày là nền tảng của thi đua.

Cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh 
thần của dân để đem lại hạnh phúc cho dân. 
Theo Bác, thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Bác 
căn dặn: “Phải có kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch ấy 
phải đi từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá 
nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm. Kế 
hoạch ấy phải thiết thực, rõ ràng, đúng mức...
Phải giải thích kỹ càng cho mọi người dân hiểu 
rõ rằng: thi đua ái quốc là ích lợi cho mình , ích 

lợi cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho 
nước, cho dân tộc...Mọi người dân đều hiểu rõ 
thì tất cả mọi khó khăn đều giải quyết được, tất 
cả mọi khuyết điểm đều sửa chữa được”.(4)

Cần có sự lãnh đạo thống nhất, phối hợp 
chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể, 
bảo đảm các mặt hoạt động thi đua ăn khớp với 
nhau và lãnh đạo các cấp, các ngành đặc biệt 
là cấp ủy, đảng viên phải gương mẫu đi trước 
lôi cuốn mọi người noi theo.

Với Bác, đã nói thì phải làm, lý luận đi đôi 
với thực tiễn, không có cái kiểu “đánh trống 
bỏ dùi”, “phát mà không động”, “đầu voi đuôi 
chuột”. Người phê bình kiểu phát động phong 
trào thi đua “trống giong cờ mở”, khẩu hiệu rất 
kêu, nhưng rồi không có phong trào. Một trong 
những bí quyết để giữ vững phong trào thi đua 
diễn ra liên tục và toàn diện, theo Bác, là “phải 
dựa vào quần chúng mà phát động mọi phong 
trào...Phải làm cho quần chúng luôn luôn phấn 
khởi, tin tưởng”(5).

Sau mỗi đợt thi đua, mỗi phong trào thi đua, 
phải tiến hành sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu 
dương, nêu gương, khen thưởng. Theo Bác, 
một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài 
diễn văn tuyên truyền. “Một số cán bộ ta hình 
như mải làm công tác hành chánh sự vụ hơn 
là để nhiều tâm sức xây dựng con người, xây 
dựng Đảng và các tổ chức cách mạng, cho nên 
không chịu theo dõi việc làm hằng ngày của cán 
bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ai làm 
tốt không kịp thời nêu gương, ai làm xấu không 
kịp thời giúp đỡ sửa chữa”.(6) Bác cho đó là 
“những cán bộ không biết làm việc” (6).

Từ năm 1959, Người đã đích thân khởi động 
phong trào “người mới việc mới”, sau này, đổi 
thành “người tốt việc tốt”. Dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Người, hàng ngàn gương “người tốt 
việc tốt” đã được phát hiện, nêu gương, khen 
thưởng và được giới thiệu rộng rãi trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. Năm 1969, 
các nhà xuất bản đã tuyển chọn in thành sáu 
tập: “Vì nước vì dân”, “Việc nhỏ nghĩa lớn”, 
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Bảo đảm an toàn thực phẩm là một trong 
những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự 
nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 
của Đảng và Nhà nước ta. 

An toàn thực phẩm liên quan đến 5 khâu: 
sản xuất thực phẩm, nhập khẩu thực phẩm, vận 
chuyển bảo quản thực phẩm, chế biến thực phẩm 
và tiêu dùng thực phẩm. Muốn có ATTP ở khâu 
tiêu dùng thì tất cả người dân, người sản xuất thực 
phẩm, người nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản và 
chế biến thực phẩm phải hành động đúng với tiêu 
chuẩn ATTP trong công việc của mình. 

Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực từ  ngày 
01/7/2011, Chỉ thị của Ban Bí thư ngày 21/10/2011 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với an toàn 
thực phẩm trong tình hình mới. Từ năm 1999, Thủ 
tướng Chính phủ đã có Chỉ thị tăng cường công 
tác đảm bảo chất lượng về vệ sinh ATTP. Song, 
Công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm trên cả nước nói chung và Thừa Thiên 
Huế nói riêng còn nhiều lo ngại, điển hình như:

Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 
thực phẩm chấp hành chưa tốt việc bảo đảm chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; người tiêu dùng 
chưa thực sự ý thức và quan tâm đầy đủ VSATTP 
cũng như thói quen sử dụng thực phẩm, đã gây 
khó khăn trong công tác quản lí chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm.

Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc tăng trọng, kháng sinh, hóa chất trong chăn 
nuôi trồng trọt nông nghiệp, thủy hải sản hiện nay 
còn khá phổ biến và tuỳ tiện gây mất an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 

Thực phẩm sử dụng chất bảo quản, phụ gia, 
phẩm màu công nghiệp có hại cho sức khỏe cũng 
còn lưu hành khá phổ biến trên thị trường. Nước 
mắm có u-rê, hải sản tươi được ướp u-rê để bảo 
quản, da súc vật được tẩy trắng bằng thuốc tẩy; 
hạt dưa, bột ớt và bột điều nhuộm phẩm màu 
công nghiệp có chứa Rhodamine B. Trái cây khô 

từ Trung Quốc bị nhiễm chì, không đảm bảo vệ 
sinh, xúc xích có chứa chất Polychlorobifenyls, 
bánh phở có tẩm formol, chả giò chứa hàn the, rau 
củ quả có dư lượng chất bảo vệ thực vật. Vì vậy, 
để bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 
đòi hỏi phải xã hội hóa, sự vào cuộc của các ban 
ngành liên quan và sự chỉ đạo quyết liệt của chính 
quyền địa phương. 

Hoạt động, thanh tra, kiểm tra đã được tăng 
cường trong năm vừa qua. Năm 2012, cả nước đã 
tiến hành thanh tra, kiểm tra 600.000 cơ sở, trong 
đó phát hiện 20% vi phạm về ATTP. Tại Thừa Thiên 
Huế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 6.599/7759 
cơ sở, phát hiện 1.122 cơ sở vi phạm chiếm tỷ 
lệ 16,5%. Kết quả những hoạt động nói trên góp 
phần từng bước đưa việc sản xuất thực phẩm, 
nhập khẩu thực phẩm, vận chuyển bảo quản thực 
phẩm, chế biến thực phẩm và tiêu dùng thực phẩm 
an toàn hơn. Tuy nhiên công tác đảm bảo ATTP 
vẫn đứng trước những thách thức vô cùng to lớn. 
Đó là sự vi phạm về ATTP ở cả 5 khâu nói trên, 
nhưng nổi lên 2 vấn đề lớn nhất là: không đảm bảo 
ATTP trong việc nhập khẩu thực phẩm, nhất là gia 
cầm, đặc biệt là trước nguy cơ cúm AH5N1, cúm 
AH7N9 trong giai đoạn hiện nay và nguy cơ mất an 
toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các doanh 
nghiệp và cơ quan lớn.

Theo kiểm nghiệm của ngành Nông nghiệp và 
Y tế, gia cầm nhập lậu thời gian qua chứa virut 
cúm gia cầm từ 20% đến 40%, trên 70% gia cầm 
nhập lậu có chứa những chất tồn dư độc hại vượt 
quá mức cho phép ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe người tiêu dùng. 

Việt Nam có biên giới dài với Trung Quốc, việc 
buôn lậu gia cầm đã diễn ra từ nhiều năm qua, 
mặc dù 3 tháng gần đây đã giảm đáng kể, tuy 
nhiên thời gian gần đây lại có nguy cơ gia tăng 
khi những kẻ buôn lậu đã bất chấp sức khỏe của 
hàng triệu người dân và người nuôi gia cầm. Khi 
người buôn lậu vì lợi nhuận cao, khi sự vào cuộc 

“THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH 
AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2013

Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm với chủ đề  “An toàn 
thực phẩm bếp ăn tập thể ” Ban biên tập Bản tin y tế Thừa Thiên Huế xin  đăng bài phát biểu của 
ông  Ngô Hòa - UVTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi lễ  phát động “Tháng 
hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013  ngày 17/4/2013.                  
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của xã phường chưa đúng mức, chưa tạo được 
áp lực lên án với những người kiếm tiền bằng 
việc hủy hoại sức khỏe của hàng triệu người, xâm 
hại kinh tế của hàng vạn hộ gia đình đang chăn 
nuôi gia cầm.

Thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu
Tình hình ngộ độc tại các bếp ăn tập thể tuy đã 

được cải thiện song vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm 
ẩn phức tạp. Với nhận thức sâu sắc: sức khỏe là 
vốn quý nhất của con người, quyền được an toàn 
thực phẩm là quyền cơ bản của công dân. Xuất 
phát từ tình hình thực tế hiện nay, tôi xin phát động 
tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm 2013 với chủ đề: “An toàn thực phẩm 
bếp ăn tập thể” nhằm các mục tiêu:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của của UBND 
các cấp, Ban quản lý các khu công nghiệp, người 
quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu 
dùng trong công tác bảo đảm CLVSATTP tại các 
khu công nghiệp.

2. 100% chủ doanh nghiệp có bếp ăn tập thể 
đông người ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy 
định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong “Tháng 
hành động”.

3. Không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm 
trong các bếp ăn tập thể trong thời gian diễn ra 
“Tháng hành động”.

4. Huy động các kênh truyền thông phổ biến 
đến 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 
doanh thực phẩm những nội dung cơ bản của Luật 
An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên 
quan.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo 
đảm an toàn thực tại các khu công nghiệp, các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đặc biệt là các 
cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể.

6. Kiên quyết chặn đứng việc vận chuyển và 
tiêu thụ gia cầm nhập khẩu trái phép.

Để Tháng hành động đạt được hiệu quả 
thiết thực, yêu cầu:

1. Sở Y tế chủ động phối hợp với các Sở, 
Ban, ngành tại địa phương đẩy mạnh việc tuyên 
truyền, phổ biến và áp dụng các văn bản quy 
phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đến toàn 
dân, đặc biệt là các xã, phường, doanh nghiệp 
và cơ quan. 

2. Các chủ doanh nghiệp có bếp ăn tập thể tiến 
hành đánh giá tình hình thực hiện các quy định về 
an toàn thực phẩm tại bếp ăn của doanh nghiệp 

mình, ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định 
về bảo đảm an toàn thực phẩm (theo mẫu của 
ngành y tế). 

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy 
nhanh việc phát triển vùng sản xuất, chăn nuôi an 
toàn bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm 
trong giết mổ gia súc, gia cầm, thủy hải sản thực 
hiện an toàn trong khâu giết mổ và vận chuyển gia 
cầm.

4. Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan 
liên quan tăng cường kiểm soát và xử  lý các hành 
vi buôn bán, vận chuyển thực phẩm nhập trái 
phép, không rõ nguồn gốc. Chỉ  đạo xây dựng chợ 
an toàn tại địa phương.

5. Sở Công an chỉ đạo các lực lượng trên 
địa bàn kiên quyết xử lý các chủ phương tiện và 
phương tiện tham gia vận chuyển và tiêu thụ gia 
cầm nhập lậu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương 
chỉ đạo triển khai Đề án truyền thông về phòng 
ngừa, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm 
gia cầm nhập khẩu trái phép đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt ngày 04/4/2013.

7. Các doanh nghiệp, các cơ sở  sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nghiêm túc thực hiện các quy 
định của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn, 
vệ sinh thực phẩm, coi việc bảo đảm an toàn thực 
phẩm vừa là lương tâm, văn hóa kinh doanh, vừa 
là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

8. UBND các cấp tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an 
toàn thực phẩm tại các khu công nghiệp, các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Chỉ đạo 
quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức 
năng triển khai có hiệu quả Công điện số 487 
ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 
tục triển khai Đề án phòng ngừa, ngăn chặn việc 
vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản  phẩm gia cầm 
nhập khẩu trái phép.

Tôi trân trọng đề nghị các tổ chức chính 
trị xã hội, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan 
báo chí truyền thông và các tổ chức quốc tế tích 
cực phối hợp, hỗ trợ cho công tác bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm nói chung và các hoạt 
động của Tháng hành động này để đem lại những 
kết quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ và 
niềm tin cho nhân dân về an toàn thực phẩm của 
Tỉnh nhà.

Xin trân trọng cám ơn.
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Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm năm nay với chủ đề “An toàn thực 
phẩm bếp ăn tập thể” cũng là dịp người dân và 
chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ hội 
festival “Nghề truyền thống” diễn ra từ ngày 27/4 
đến ngày 01/5/2013. Vì vậy, công tác bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm cho du khách được các 
cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm. Ngành y tế 
tỉnh  tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, để tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực 
phẩm ở các cơ sở có bếp ăn tập thể.

Ngay từ đầu tháng tư, Ban chỉ đạo liên ngành 
vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức lễ phát 
động chiến dịch truyền thông vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Chiến dịch truyền thông năm nay đặc biệt chú 
trọng đến việc đề cao vai trò trách nhiệm của doanh 
nghiệp, các cơ sở có bếp ăn tập thể  trong việc thực 
hiện các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, cải 
tiến, nâng cao chất lượng và sự an toàn thực phẩm, 
đảo bảo vệ sinh an toàn thực tại các bếp ăn tâp thể. 
Huy động các kênh truyền thông của địa phương 
tham gia chiến dịch truyền thông giáo dục kiến thức 
về VSATTP và phổ biến các văn bản pháp luật về 
VSATTP;  Đẩy mạnh vai trò của Nhà nước trong việc 
quản lý vệ sinh thực phẩm như: tăng cường năng lực 
thanh, kiểm tra việc thực hiện các qui định vệ sinh an 
toàn thực phẩm đối với nhà sản xuất kinh doanh thực 
phẩm, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ quản lý, 
nâng cao năng lực kiểm nghiệm của các phòng xét 
nghiệm... Ngành y tế cũng đã phối hợp với các ban 
ngành liên quan đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra 

NGÀNH Y TẾ ĐẨY MẠNH KIỂM TRA 
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Phương Huy – Trung tâm TTGDSK

bảo đảm ATVSTP tại các khu công nghiệp, các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là bếp ăn 
tập thể. Tổ chức hội nghị, tập huấn an toàn vệ sinh 
thực phẩm cho chủ các  doanh, các bếp trưởng của 
các khu công nghiệp, trường học và nhân viên phục 
vụ tại các nhà hàng, khách sạn. 

Tại thành phố Huế, nơi tổ chức và diễn ra các lễ 
hội chính festival, Sở y tế phối hợp các ban, ngành 
liên quan thành lập hai đoàn liên ngành kiểm tra và 
giám sát VSATTP. Hai đoàn đã tiến hành kiểm tra, 
giám sát việc bảo đảm VSATTP tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, các khách 
sạn, nhà hàng, các bếp ăn tập thể, thức ăn, giải khát 
đường phố; giám sát chặt chẽ việc bảo đảm VSATTP 
tại các cơ sở kinh doanh ở các địa điểm tổ  chức 
hoạt động festival và các cơ sở có bếp ăn tập thể. 
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Diễn, Chi cục Trưởng Chi cục 
Vệ sinh an thực phẩm tỉnh cho biết, để đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm cho lễ hội festival, ngay từ 
đầu năm, Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối 
hợp với các ban ngành liên quan tổ chức đoàn thanh 
kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất chế 
biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, các 
đoàn đã kiểm tra 7.089 cơ sở sản xuất, qua kiểm tra 
cho thấy, đa số những doanh nghiệp, các cơ sở có 
bếp ăn tập thể và cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm 
đã có những nhận thức đúng về vệ sinh an toàn thực 
phẩm, các cơ sở đều có giấy chứng nhận vệ sinh an 
toàn thực phẩm, nhân viên chế biến có đi khám sức 
khỏe định kỳ và tham gia tập huấn về vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Điều đáng ghi nhận là chủ cơ sở có bếp 
ăn tập thể đều có ý thức giữ vệ sinh ở nơi chế biến 
nên đã hạn chế tình trạng ngộ độc thực  phẩm xảy 
ra. Tuy nhiên bên cạnh các cơ sở chấp hành tốt quy 
định vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra đã 
phát hiện 787 cơ sở vi phạm về VSATTP, chủ yếu là 
các cơ sở nhỏ lẻ,  thức ăn đường phố, đoàn đã xử 
phạt cảnh cáo 734 cơ sở, phạt tiền 20 cơ sở vi phạm 
nặng, với tổng số tiền 24,7 triệu đồng, đình chỉ hoạt 
động 10 cơ sở.  

Có thể nói, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm của ngành y tế và các cơ quan chức năng liên 
quan đã góp phần vào sự thành công của festival 
nghề truyền thống năm 2013. Du khách được thỏa 
sức vui những ngày hội tưng bừng, thưởng thức ẩm 
thực xứ Huế mà yên tâm về sức khoẻ./.

Ông Ngô Hòa - PCT thường trực UBND tỉnh phát biểu 
tại lễ phát động Tháng hành động vì chất lượng 

vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013. (Ảnh: P.H)



6 6-2013 Y TEÁ THÖØA THIEÂN HUEÁ 

Thực trạng của vị thành niên, thanh niên 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa của 
cả nước, dân số trên 1.100.000 người với cơ 
cấu dân số trẻ, đặc biệt là dân số ở độ tuổi vị 
thành niên, thanh niên (VTN,TN) từ 15-24 tuổi 
chiếm trên 20%. Vấn đề nâng cao thể chất, trí 
tuệ cho VTN,TN là hết sức cần thiết để góp 
phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
của đất nước. Bên cạnh đó Huế được xem là 
địa bàn khá trong sạch về các vấn đề tệ nạn xã 
hội nên nhiều bậc phụ huynh ngoại tỉnh có xu 
hướng gửi con em đến Huế để học tập. 

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh có các 
trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung 
tâm đào tạo việc làm với hơn 50.000 học sinh, 
sinh viên . Số học sinh, sinh viên ngoại tỉnh 
khá nhiều. Đây là nhóm đối tượng sống xa gia 
đình, thiếu sự quan tâm, quản lý, nhắc nhở 
của các bậc phụ huynh nên rất dễ nảy sinh các 
vấn đề xã hội, trong đó có những vấn đề về 
giới tính, tình dục, SKSS…. Ngoài ra, trong bối 
cảnh phát triển công nghiệp, Thừa Thiên Huế 
đã thu hút rất nhiều lao động, trong đó có các 
lao động trong độ tuổi thanh niên (18-24 tuổi). 

Một lý do chính cần phải nhắc đến nữa đó 
là điều kiện giao thông ở Thừa Thiên Huế hết 
sức thuận lợi, sự phát triển của nền kinh tế 
công nghiệp, thương mại và du lịch chính là nơi 
tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhanh của các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục/HIV-AIDS. 

Nhìn chung, VTN,TN của Thừa Thiên Huế 
cũng đang đối mặt với nhiều vân đề về sức 
khỏe sinh sản như mang thai sớm, mang thai 
ngoài ý muốn, nạo phá thai, bệnh lây truyền 
qua đường tình dục, HIV/AIDS, lạm dụng chất 
gây nghiện… 

Trước tình hình đó chương trình chăm sóc 

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC 
VỀ DÂN SỐ - KHHGĐ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN 

VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN GÓP PHẦN NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ

Ths PHAN ĐĂNG TÂM
Chi cục Dân số - KHHGĐ 

sức khỏe sinh sản (SKSS) của tỉnh Thừa Thiên 
Huế ngày càng được Đảng, chính quyền các 
cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm. Các đối 
tượng được hưởng sự chăm sóc về SKSS 
ngày càng được mở rộng, trong đó có vị thành 
niên và thanh niên trẻ. Nội dung tuyên truyền, 
giáo dục về SKSS ngày càng đa dạng và phong 
phú, chất lượng dịch vụ SKSS ngày càng được 
nâng cao. Tuy nhiên, nhu cầu nhận thông tin và 
dịch vụ chăm sóc SKSS của vị thành niên và 
thanh niên rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, Sở 
y tế đã chỉ đạo Chi cục Dân số triển khai thực 
hiện các mô hình đề án, dự án nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS VTN/TN/

Những hoạt động dân số - sức khỏe 
sinh sản vị thành niên, thanh niên tại Thừa 
Thiên Huế

Đặc biệt, trong chiến lược DS-SKSS đến 
năm 2020 đã nêu rõ một mục tiêu về chăm sóc 
SKSSVTN,TN. Trong Chiến lược hướng tới 
triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, 
giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp 
cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối 

Ths Hoàng Thị Tâm, Phó giám đốc sở y tế, Chi cục 
trưởng chi cục DS-KHHGĐ báo cáo tại  hội nghị tổng 
kết 10 năm (2003 – 2013) thực hiện pháp lệnh dân số 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 (Ảnh: 
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tượng, chú trọng khu vực khó khăn, đối tượng 
khó tiếp cận; mở rộng giáo dục về DS-SKSS, 
phòng ngừa HIV, giới và bình đẳng giới, sức 
khỏe tình dục trong và ngoài nhà trường. 

2.1. Phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp 
tuyên truyền DS-SKSS-KHHGĐ:

Chi cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Tỉnh 
đoàn tổ chức tuyên truyền về chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước về DS/
SKSS/KHHGĐ cho đoàn viên, thanh niên, 
đặc biệt quan tâm đến các vùng sâu, vùng 
xa, vùng đầm phá ven biển, vùng có tỷ lệ sinh 
con thứ 3 trở lên cao… thông qua các chiến 
dịch hè nhằm tuyên truyền, vận động các đoàn 
viên, thanh niên chấp nhận mô hình gia đình 
ít con từ trước khi lập gia đình. Trung tâm Dân 
số - KHHGĐ cấp huyện chủ động phối hợp 
với với Huyện Đoàn, Thị Đoàn và Thành Đoàn 
để tổ chức các hoạt động liên quan đến nội 
dung chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đoàn 
viên, thanh niên, giúp họ có kiến thức và kỹ 
năng để thực hiện lối sống lành mạnh, thực 
hiện tình dục an toàn, tình dục có trách nhiệm, 
góp phần chăm sóc sức khỏe cho bản thân và 
cộng đồng 

2.2. Phối hợp với tổ chức Đoàn trong hoạt 
động giáo dục, chăm sóc SKSS cho Vị thành 
niên, thanh niên:

Phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục Đào 
tạo và Đại học Huế tổ chức nhiều hội thi, diễn 
đàn, sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện chuyên 
đề về tình bạn, tình yêu và sức khỏe sinh sản 
cho vị thành niên, thanh niên trong và ngoài 
trường học. Tổ chức nhiều diễn đàn thanh 
niên với những vấn đề về nổi côm và bức xúc 
trong giới trẻ hiện nay như:quan hệ tình dục 
trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn, “sống 
thử” trong sinh viên hiện nay. 

Ngoài ra, với Đề án Tư vấn và khám sức 
khỏe Tiền hôn nhân, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh  
đã triển khai và tổ chức hoạt động, đạt được 
những kết quả bước đầu, góp phần nâng cao 
nhận thức, tạo điều kiện cho VTN,TN tiếp cận 
với thông tin cũng như dịch vụ chăm sóc SKSS 
vị thành niên qua hình thức sinh hoạt Câu lạc 
bộ Tiền hôn nhân, Lễ trao giấy kết hôn cho các 
cặp vợ chồng mới cưới, các buổi nói chuyện 
chuyên đề cho phụ huynh và đặc biệt là hoạt 
động khám sức khỏe kết hợp với tư vấn trực 
tiếp cho học sinh, sinh viên tại nhà trường và 

thanh thiếu niên ở cộng đồng. Dự án phòng 
chống HIV/AIDS cho thanh niên do Chi cục 
thực hiện đã huy động sự tham gia đông đảo 
đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao kiến 
thức và giảm thiểu tình trạng lây nhiệm HIV/
AIDS của Thừa Thiên Huế trong thời gian qua.

3. Một số kiến nghị
Xác định vai trò của Đoàn Thanh niên trong 

công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc SKSS cho 
VTN,TN là hết sức quan trọng và cấp bách 
nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chính sách dân 
số của Đảng, nâng cao chất lượng dân số, đáp 
ứng yêu cầu trong cuộc sống VTN,TN hiện 
nay. Mặt khác, việc truyền thông giáo dục về 
dân số, sức khóe sinh sản cho VTN,TN sẽ góp 
phần xây dựng những giá trị chuẩn mực đạo 
đức cho thanh niên phù hợp với định hướng 
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 
của Đảng và Nhà nước. Vì vậy:

- Cần tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ 
năng về truyền thông giáo dục DS-SKSS cho 
cán bộ Đoàn các cấp. Nội dung tuyên truyền, 
giáo dục về DS/KHHGĐ/SKSS đối với đoàn 
thanh niên phải toàn diện, bao gồm việc chấp 
nhận quy mô gia đình ít con, vai trò của nam 
thanh niên trong việc thực hiện Kế hoạch hóa 
gia đình, tình dục an toàn, lành mạnh; phòng 
tránh có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục; hiểu biết về kiến 
thức làm mẹ của thanh niên...

- Đoàn cần chú trọng hơn nữa đến các đối 
tượng VTN,TN tại các địa bàn khó tiếp cận đầy 
đủ các thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS 
như thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 
thanh niên đường phố và thanh niên các khu 
công nghiệp.

- Nội dung các hoạt động truyền thông cần 
đi vào chiều sâu, chú trọng đến việc cung cấp 
các kiến thức, kỹ năng sống phù hợp về DS/
KHHGĐ nhằm giúp cho thanh niên có hành vi 
đúng để chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản 
cho mình và chuẩn bị cho cuộc sống trong 
tương lai.

- Đoàn thanh niên cộng sản HCM các cấp 
cần tăng cường các hoạt động văn thể mỹ để 
lôi kéo, thu hút các em tham gia và thông qua 
đó một mặt tăng cường tinh thần và thể chất, 
mặt khác chuyển tải các nội dung về chăm sóc 
SKSS, giúp cho các em có kiến thức và kỹ 
năng để tự bảo vệ mình../
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Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông 
điệp “An toàn truyền máu bắt đầu từ tôi” để nói 
lên tầm quan trọng của vấn đề an toàn đối với 
người cho máu hay hiến máu trong quy chế 
truyền máu được quy định. Muốn bảo đảm được 
an toàn truyền máu, người cho máu hay hiến 
máu phải có những yếu tố cơ bản để góp phần 
thực hiện sự an toàn.

Yêu cầu cơ bản của người cho máu hay hiến máu
Người cho máu hay người hiến máu phải được nhân 

viên y tế tư vấn trước những kiến thức chuyên môn để 
tự sàng lọc, tự đánh giá về tiền sử sức khỏe của mình và 
đối chiếu với các tiêu chuẩn hiến máu; qua đó người cho 
máu hay người hiến máu tự lựa chọn xem mình có đủ 
điều kiện cho máu hoặc hiến máu hay không. Đồng thời 
người cho máu hay người hiến máu phải được khám sức 
khỏe, đo các chỉ số huyết cầu tố, tiểu cầu, protein máu 
và các thành phần khác của máu... trước khi hiến máu. 
Những đối tượng này chỉ được cho máu hay hiến máu 
khi có sự đồng ý của bác sĩ. Ngoài ra, người cho máu hay 
hiến máu phải được chăm sóc, được tư vấn sức khỏe 
khi tham gia hiến máu; được tư vấn về các bệnh lây qua 
đường máu để họ biết và tự bảo vệ sức khỏe, đồng thời 
có thể trở thành người cho máu hay người hiến máu nhắc 
lại an toàn. 

Nguồn người cho máu hay hiến máu  
Bảo đảm nguồn người cho máu hay hiến máu là một 

vấn đề sống còn của công tác truyền máu. Muốn có đủ 
nguồn người cho máu hay hiến máu, cần phải thực hiện 
tốt các công việc như đẩy mạnh công tác truyền thông 
giáo dục sức khỏe, tuyên truyền, vận động người tham 
gia hiến máu tình nguyện với nhiều hình thức. Các cấp 
chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội cần có 
trách nhiệm, cùng chung tay, góp sức để xã hội hóa 
sớm phong trào hiến máu tình nguyện. Quan tâm tổ 
chức tốt công tác tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, 
bảo đảm quyền lợi thiết thực, đặc biệt là lợi ích y tế cho 
những người cho máu hay hiến máu tình nguyện. Để 
thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, cần phải có sự tham 
gia tích cực và thống nhất giữa Ủy ban quốc gia vận 
động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ, các cấp 
chính quyền và Bộ Y tế.

Ngoài ra để tạo nguồn người cho máu hay hiến máu, 
cần xây dựng đội ngũ hiến máu nhắc lại và lực lượng 
hiến máu dự bị. Việc xây dựng được đội ngũ hiến máu 
nhắc lại càng nhiều thì khả năng an toàn truyền máu 
càng cao. Đây là lực lượng đã được khám, tuyển chọn, 
đủ sức khỏe để hiến máu; đồng thời đối tượng này cũng 
đã được các nhân viên y tế tư vấn về sức khỏe trước, 
trong và sau khi hiến máu nên họ có nhận thức tốt và 
có trách nhiệm cao trước cộng đồng. Trên thực tiễn, 
phải xây dựng được lực lượng hiến máu dự bị ở các địa 
phương, tỉnh, thành phố vì khi có lực lượng hiến máu dự 
bị đông đảo thì mới có thể yên tâm khi có những biến cố, 
thiên tai thảm họa hay chiến tranh xảy ra.

Vận động hiến máu tình nguyện
Để bảo đảm việc cung cấp nguồn máu sử dụng một 

cách an toàn, phải chọn lựa những người cho máu hay 
hiến máu khỏe mạnh, có nguy cơ thấp về khả năng lây 
nhiễm các bệnh qua đường truyền máu. Nguyên tắc này 
rất quan trọng để bảo đảm việc nối kết sự an toàn ở cả 
người cho máu hay hiến máu và người nhận máu với 
mục đích giảm tỷ lệ máu không an toàn được lấy, đồng 
thời thiết lập được một hệ thống người cho máu thường 
xuyên, tình nguyện không lấy tiền hoặc một khoản thù 
lao nào. Đây chính là cơ sở để thực hiện việc cung cấp 
nguồn máu an toàn. 

Thực tế hiện nay có 3 nhóm người cho máu hay hiến 
máu cơ bản là người nhà của bệnh nhân hiến máu gọi 
là hiến máu thay thế, người hiến máu chuyên nghiệp hay 
người bán máu và người hiến máu tình nguyện không lấy 
tiền. Trong 3 nhóm người này, nhóm người hiến máu tình 
nguyện không lấy tiền là nhóm người cho máu hay hiến 
máu bảo đảm an toàn nhất vì có nhứng ưu điểm vượt trội 
hơn hai nhóm người kia. Những người cho máu hay hiến 
máu tình nguyện và không lấy tiền là những người cho máu 
toàn phần, huyết tương hoặc các thành phần máu khác của 
bản thân một cách tự nguyện mà không nhận tiền hoặc bất 
kỳ một dạng bồi dưỡng nào khác có thể thay thế cho tiền 
mặt về việc cho máu hay hiến máu của họ. Điều vinh dự, 
động viên duy nhất đối với những người cho máu hay hiến 
máu tình nguyện là giúp đỡ những người bệnh không được 
biết đến không vì bất kỳ một lợi ích cá nhân nào và mang 
hoàn toàn tính nhân đạo. Các hình thức tặng vật lưu niệm 
nhỏ như huy hiệu, bằng khen để công nhận, biểu dương; 

AN TOÀN TRUYỀN MÁU BẮT ĐẦU TỪ TÔI

TTƯT.BS. Nguyễn Võ Hinh                
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hỗ trợ một khoản tiền hoàn trả trực tiếp cho việc đi lại đã 
được cam kết một cách rõ ràng khi được đề nghị tới cho 
máu hoặc hiến máu; hỗ trợ một bữa ăn nhẹ ngay sau khi 
cho máu hoặc hiến máu... không được xem là hình thức 
trả tiền hoặc thay thế cho tiền. 

Ưu điểm của người cho máu hay hiến máu tình 
nguyện không lấy tiền là không phải chịu áp lực về việc 
cho máu hay hiến máu, do đó dễ đáp ứng được tiêu 
chuẩn của người cho máu hay hiến máu có nguy cơ thấp 
đối với các bệnh lây truyền qua đường máu. Đối tượng 
này thích hợp với việc cho máu hay hiến máu một cách 
thường xuyên, điều này rất quan trọng trong việc duy trì 
khả năng cung cấp máu một cách đầy đủ. Những người 
cho máu hay hiến máu thường xuyên hoặc nhắc lại ít có 
khả năng lây nhiễm các bệnh lây lan qua đường truyền 
máu vì họ đã được truyền thông giáo dục về tầm quan 
trọng của việc cho máu hay hiến máu an toàn và đã được 
xét nghiệm mỗi lần, đồng thời xét nghiệm lặp lại khi họ 
đến cho máu hay hiến máu. 

Người cho máu hay hiến máu được gọi là người cho 
máu hay hiến máu thường xuyên là những người đã cho 
máu hay hiến máu ít nhất 3 lần và ít nhất mỗi năm một lần 
hoặc bất cứ lúc nào được mời đến cho máu hay hiến máu. 

Đối với vấn đề cho máu hay hiến máu tình nguyện, 
việc tự loại và tự trì hoãn của người cho máu hay hiến 
máu cũng góp phần trong an toàn truyền máu. Vận động 
người cho máu hay hiến máu tự loại và tự trì hoãn là 
một phần rất quan trọng trong việc tuyển chọn người cho 
máu hay hiến máu để máu của họ có thể trở nên an toàn 
hơn. Tự loại có nghĩa là người cho máu hay hiến máu tự 
quyết định không cho máu hay hiến máu vì họ nhận thấy 
rằng máu của họ có thể không an toàn với người nhận do 
họ đã có những hành vi nguy cơ hoặc bởi tình trạng sức 
khỏe của họ không tốt. Tự trì hoãn có nghĩa là người cho 
máu hay hiến máu sẽ đợi đến khi những yếu tố làm cho 
họ không thích hợp với việc cho máu hay hiến máu được 
giải quyết để bảo đảm sự an toàn.    

“An toàn truyền máu bắt đầu từ tôi” là một thông điệp 
của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gửi đến tất cả mọi người 
và khuyến nghị đối với những người cho máu hay hiến 
máu. Họ là đối tượng bảo đảm nguồn người cho máu hay 
hiến máu để có đủ nguồn máu sử dụng an toàn cho công 
tác truyền máu, phục vụ điều trị nội khoa, cấp cứu ngoại 
khoa, sản khoa; triển khai nhiều kỹ thuật cao như ghép 
tạng, mổ tim... nhằm cứu sống nhiều bệnh nhân bị bệnh 
nặng và ngặt nghèo. Có thể nói ngược lại từ thông điệp 
trên “Tôi là xuất phát điểm của việc an toàn truyền máu” 
để nhấn mạnh vấn đề này.

“Dũng cảm đảm đang” có tác dụng rất lớn trong 
nhân dân.

Cũng cần phải nói thêm là, ngày 26-1-1946, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố Quốc lệnh quy 
định 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt để cho 
“quân dân biết rõ những tội nên tránh, những 
việc nên làm”. Tiếp đến, ngày 17-9-1947, Người 
đã ký Sắc lệnh số 83-SL thành  lập Viện Huân 
chương trực thuộc Phủ Chủ tịch. Rõ ràng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là người quan tâm đặc biệt 
đến vấn đề thi đua ái quốc, coi nó là một bộ 
phận không thể thiếu được trong công tác quản 
lý Nhà nước.

Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua, 
phong trào thi dua ái quốc do Người khởi 
xướng và trực tiếp lãnh đạo đã trở thành cao 
trào hành động cách mạng lôi cuốn cả dân tộc, 
góp phần làm nên chiến thắng trong sự nghiệp 
kháng chiến và kiến quốc của nhân dân ta. Và 
từ khi đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, 
phong trào thi đua có nội dung mới, có động lực 
mới và tạo nên sự hấp dẫn mới cuốn hút mọi 
người. Những bài học kinh nghiệm được rút ra 
từ phong trào thi đua yêu nước theo tư tường 
Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thời sự.

Trong suốt 24 năm trên cương vị nguyên thủ 
quốc gia, Bác Hồ vô vàn kính yêu của chúng 
ta đã thực sự quan tâm đến cuộc vận động 
thi đua ái quốc, từ những việc lớn là cùng với 
Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra những 
chủ trương đúng đắn đến việc trực tiếp chỉ đạo 
những công việc cụ thể thúc đẩy phong trào 
cách mạng không ngừng tiến lên. Không chỉ là 
người khởi xướng, tổ chức, theo dõi và động 
viên phong trào thi đua ái quốc của toàn dân từ 
những ngày đầu lập nước, Bác Hồ còn là người 
đi tiên phong hòa mình vào phong trào đó.

Phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục đổi 
mới nội dung, hình thức thi đua, hăng hái đưa 
Nghị quyết XI của Đảng đi vào cuộc sống, ra 
sức thực hiện cho bằng được mục tiêu cao cả 
: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh.

Mỗi một người chúng ta phấn đấu trở thành 
một bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp của cả 
dân tộc như Bác Hồ hằng mong muốn./.

BÁC HỒ VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG...
(Tiếp theo trang 2)



10 6-2013 Y TEÁ THÖØA THIEÂN HUEÁ 

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, 
chỉ thị 37 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về 

phòng chống tác hại thuốc lá, được sự hổ trợ của Hội 
Y tế công cộng Việt Nam, trong những năm qua thành 
phố Huế đã triển khai nhiều biện pháp nhằm triển khai 
có hiệu quả chương trình phòng chống tác hại thuốc 
lá (PCTHTL) xây dựng thành phố không khói thuốc.

Thành phố Huế đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban 
điều phối chương trình PCTHTL, thành lập đoàn 
thanh tra liên ngành và xây dựng kế hoạch để tổ chức 
thực hiện. Triển khai các Hội nghị chuyên đề, tổ chức 
tập huấn cho  cán bộ cơ quan, đơn vị, đặc biệt chú 
trọng ngành y tế, giáo dục, văn hóa thể thao và du 
lịch, giao thông vận tải và 27 phường thuộc thành 
phố. Sau tập huấn các đơn vị triển khai thành lập 
Ban chỉ đạo, tổ chức ký cam kết, xây dựng kế hoạch 
để tổ chức thực hiện. Thành phố đã làm Lễ công bố 
các tiêu chí xây dựng thành phố không khói thuốc. 
Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức 
khỏe để nâng cao nhận thức của cộng đồng như: 
Xây dựng clip quảng bá về thành phố không khói 
thuốc để phát ở các địa điểm công cộng như nhà ga, 
bến xe, trên màn hình LED của thành phố; Xây dựng 
chuyên mục PCTHTL trên truyền hình địa phương 
của Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên 
Huế, cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền 
thanh của Đài truyền thanh thành phố Huế và các 
phường; Triển khai chiến dịch thực thi môi trường 
không khói thuốc; Tuyên truyền và phố biến luật 
PCTHTL đến cán bộ các cơ quan, ban ngành đoàn 
thể và các địa phương để triển khai lại cho CBCNVC 
và nhân dân thực hiện; Thành phố cấp biển báo “ 
CẤM HÚT THUỐC”,  pano cho những đơn vị triển 
khai các qui định về môi trường không khói thuốc. 
Đặc biệt có 4 bảng quảng cáo lớn (kích thước 16 
x 5m) để quảng bá xây dựng thành phố không khói 
thuốc dựng tại các trục đường chính ra vào thành 
phố, sân bay. Đồng thời, đoàn thanh tra liên ngành 
đã tổ chức công tác thanh kiểm tra các cơ quan đơn 
vị trong việc thực hiện chương trình PCTHTL của 
thành phố...

Ngoài ra, Ngày 27 tháng 5 năm 2013 UBND thành 

phố Huế  tổ chức lễ phát động Ngày thế giới không 
khói thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 
lá 25 đến 31/5/2013 và chiến dịch truyền thông, lễ gắn 
biển báo xây dựng thành phố không khói thuốc.Với 
sự tham dự của đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt 
Nam, Văn phòng PCTHTL Quốc gia (VINACOSH), 
Hội Y tế công cộng Việt Nam, Liên minh phòng chống 
Lao và bệnh phổi tại Việt nam, lãnh đạo UBND tỉnh, 
thành phố các sở ban ngành đoàn thể và 27 phường 
của thành phố, Đại diện lãnh đạo Tỉnh, thành phố, 
Các tổ chức quốc tế, Hội YTCCVN đã phát biểu nói 
lên tác hại của thuốc lá, tầm quan trọng của việc thực 
thi môi trường không khói thuốc, sự hưởng ứng của 
nhân dân và việc thực thi có hiệu quả Luật PCTHTL 
đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013. 
Sau Lế phát động là Lễ gắn biển báo cấm hút thuốc 
và xây dựng thành phố không khói thuốc cho các 
phương tiên giao thông công cộng như taxi, xe khách, 
xích lô...buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với 
quyết tâm xây dựng thành phố Huế, thành phố không 
khói thuốc.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, 
thành phố đã từng bước cải thiện môi trường, nâng 
cao nhận thức của cộng đồng nhằm giảm tỉ lệ người 
hút thuốc và hút thuốc không đúng nơi quy định, tiến 
tới xây dựng một thành phố không khói thuốc theo 
các tiêu chí đã đề ra./.

THÀNH PHỐ HUẾ: 
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ KHÔNG KHÓI THUỐC

BSCK II  Hồ Văn Huyên - TTYT TP Huế

Ông Nguyễn Đăng Thạnh – Phó Chủ tịch UBND thành 
phố Huế phát động chiến dịch truyền thông, lễ gắn biển 

xây dựng thành phố không khói thuốc.  (Ảnh: V.H)
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Ngay từ đầu năm 2013 Trung tâm Y tế thị xã 
Hương Trà đã tập trung cải thiện chất lượng 

công tác quản lý, điều hành, kiện toàn mô hình tổ 
chức và quy trình hoạt động tại bệnh viện và các 
Trạm y tế xã, phường, triển khai các hoạt động theo 
đề án chống quá tải bệnh viện của Bộ Y tế.

Tại khoa khám bệnh của bệnh viện chú trọng công 
tác khám sàng lọc bệnh nhân tại nơi tiếp nhận ban 
đầu. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội giải quyết những 
vướng mắc trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
để giảm phiền hà cho đối tượng có BHYT khi đến 
khám như: đưa hệ thống công nghệ thông tin vào 
trong quản lý khám chữa bệnh, thanh toán viện phí 
cho bệnh nhân, bố trí thêm phòng khám ưu tiên cho 
các bệnh nhân là người già, trẻ em, người có công để 
giải quyết nhanh chóng cho bệnh nhân … Bên cạnh 
đó,  Trung tâm Y tế tiếp tục nâng cao trình độ chuyên 
môn cho đội ngũ cán bộ y tế. Chủ động gửi nhân lực 
đi đào tạo chuyên môn sâu ngắn hạn, đào tạo theo 
vị trí công việc, ê-kíp làm việc và bố trí làm việc đúng 
chuyên khoa đã đào tạo.

Tại các khoa phòng, thực hiện mô hình hoạt động 
khám, chữa bệnh theo hướng chuyên khoa hoá. Quy 
hoạch và triển khai đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa 
để triển khai các kỹ thuật mới. Hàng năm bệnh viện 
đã cấp cứu và cứu sống nhiều bệnh nhân: hen phế 
quản cấp nặng, rối loạn nhịp tim, rắn độc cắn, ngộ 
độc thuốc trừ sâu, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm 
trùng gram âm và triển khai thêm phẫu thuật lấy thai 
nhi ở bệnh nhân có vết mổ cũ, kết hợp xương, cắt trỉ 
bằng phương pháp longo, cắt polip đại tràng, lấy dị 
vật đường tiêu hóa qua ống nội soi mềm… 

Đối với Trạm y tế được xác định là nơi quan trọng 
trong công tác phòng bệnh, khám - chữa bệnh ban 
đầu cho người dân. Vì vậy tiếp tục nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở,  bố trí bác 
sĩ thường trực khám và điều trị tại trạm y tế . Xây 
dựng kế hoạch nâng cao trình độ cho bác sĩ điều trị 
tại trạm y tế tham gia đào tạo liên tục về kiến thức, 
thực hành, quản lý điều trị, triển khai các kỹ thuật cận 
lâm sàng trong khám chữa bệnh tại trạm: siêu âm, 
điện tim, xét nghiệm để tạo điều kiện thuận lợi cho 
bệnh nhân được tiếp cận các kỹ thuật nơi gần nhất. 
Duy trì thực hiện nghiêm chế độ thường trực cấp cứu, 
xử trí kịp thời các trường hợp bệnh nhân nặng trước 

khi chuyển lên tuyến trên. Đặc biệt, chú trọng công 
tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và bệnh mới 
xuất hiện để đạt mục tiêu không có dịch bệnh bùng 
phát, lan rộng và hạn chế tỷ lệ tử vong. Quan tâm chỉ 
đạo để xây dựng chuẩn quốc gia y tế cơ sở, đến thời 
điểm này đã có 6 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 
2011-2020. 

Mặt khác Trung tâm Y tế tiếp tục tăng cường công 
tác tuyên truyền giáo dục y đức gắn với phong trào 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Thường xuyên kiểm tra, giám sát kỹ năng giao tiếp, 
ứng xử của cán bộ và nghiêm túc phê bình và kiểm 
điểm hạ bậc thi đua đối với các cán bộ vi phạm.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế tiếp tục duy tu bảo 
dưỡng bệnh viện, cải tạo sân vườn, trồng cây xanh, 
mắc thêm hệ thống chiếu sáng đảm bảo thông thoáng 
về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Trung tâm Y tế  đã 
trích một phần kinh phí mắc thêm hệ thống truyền 
hình tại các khoa phòng và hành lang của bệnh viện 
để truyền thông giáo dục sức khỏe trong bệnh viện và 
giải trí cho bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân 
khi đến khám hoặc nằm viện.

Với những hoạt động Trung tâm y tế thị xã Hương 
Trà triển khai thực hiện đến nay, hệ thống khám chữa 
bệnh và điều trị tiếp tục được nâng cao về chất lượng 
chuyên môn, cơ sở vật chất được củng cố và phát 
triển, công tác phòng bệnh ngày càng hiệu quả, các 
dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi./. 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 
TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

BSCKI Dương Vĩnh Hồng - TTYT thị xã Hương Trà

Lễ mít ting hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống 
sốt xuất huyết” lần thứ III tại thị xã Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: N.N)
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Trung tâm Y tế A Lưới tổ chức lễ khánh thành Bệnh 
viện giai đoạn II, ngày 18/4/2013 . Bệnh viện A lưới thuộc 

bệnh viện hạng III  với quy mô 80 giường bệnh, 01 Đội Y tế 
dự phòng, 01 Đội Chăm sóc sức khoẻ sinh sản trong khuôn 

viên của bệnh viện với tổng số 130 CBVC, cán bộ đại học 
và sau đại học là 40 chiếm 30,77%; trong đó: Bác sĩ chuyên 
khoa II: 02, bác sĩ chuyên khoa I: 07, bác sĩ chuyên khoa sơ 
bộ 03, bác sỹ đa khoa 08,  cử nhân điều dưỡng 06, CNNHS: 

03, Dược sỹ đại học 02, cán bộ đại học khác 07. Gồm có 5 
khoa lâm sàng: (Khoa Khám bệnh – HSCC; Khoa Nội – Nhi; 

Khoa Đông y- PHCN; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Ngoại - 
Sản); 01 khoa Xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh,  01 khoa 

chống nhiễm khuẩn; 01 khoa Dược và 03 phòng chức 
năng (Phòng Hành chính - quản trị, Phòng tài vụ, Phòng 

Kế hoạch - nghiệp vụ).

Trung tâm y tế huyện A Lưới cũ đã được xây dựng từ 
đầu những năm 1978 của thế kỷ trước vì vậy đã bị xuống 
cấp nhiều, khi đến mùa mưa bão bị ẩm mốc và dột ướt, 
phòng mổ, khu vô trùng không được bảo đảm, phòng 
bệnh quá cũ và hư hỏng nhiều, sự nguy hiểm có thể xảy 
ra bất cứ lúc nào cho người bệnh và cán bộ y tế. Trước 
tình hình đó đến năm 2003 được sự quan tâm của UBND 
tỉnh đã cho nâng cấp giai đoạn I với xây dựng mới 2 khối 
nhà là Phòng khám đa khoa và khoa Hồi sức cấp cứu, 
sơn sửa lại các  nhà cũ từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng 
vốn đầu tư 6 tỷ đồng. Đến năm 2009 được sự đầu tư 
của nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ và sự quan tâm của 
các cấp lãnh đạo và ban ngành từ tỉnh đến huyện, Bệnh 
viện A lưới được nâng cấp xây dựng giai đoạn II với tổng 
vốn đầu tư hơn 29 tỷ đồng. Công trình Trung tâm Y tế 
huyện A lưới (giai đoạn 2) được UBND tỉnh phê duyệt 
theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 
2009 và được điều chỉnh theo Quyết định số 1052/QĐ-
UBND ngày 11/6/2012 với thời gian thực hiện từ năm 
2009-2012. Có quy mô như sau: Xây mới các hạng mục 
khối nhà A bao gồm khoa Ngoại, Sản, Kế hoạch hóa gia 
đình, khối mổ; khối nhà B bao gồm khoa Truyền nhiễm, 
Đông y, Dược; khối nhà C bao gồm khoa Nội – Nhi; Cải 
tạo khu giặt; Xây mới các hạng mục hậu cần kỹ thuật và 
phụ trợ, bao gồm: nhà kho, xưởng sửa chữa, nhà xe ô 
tô, ram dốc băng ca, hành lang cầu nối 1, 2 tầng, nhà để 
xe 2 bánh, cổng tường rào, sân đường nội bộ, bể nước 
ngầm, chữa cháy, hệ thống điện ngoài nhà, hệ thống 
cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, hệ 

thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu sử 
dụng; Trang thiết bị phục vụ làm việc, trang thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, điều hòa không khí cho các phòng kỹ 
thuật của các khoa, trang thiết bị y tế chuyên môn, trang 
thiết bị y tế kỹ thuật khác.

BSCKII Lê Quang Phú  Giám đốc TTYT A Lưới cho 
biết “Trong thời gian thi công cũng gặp nhiều khó khăn 
như vừa xây dựng lại bệnh viện nhưng cũng phải sắp 
xếp để thu dung điều trị bệnh nhân, vừa phải giải phóng 
mặt bằng, cùng với việc thực hiện nghị định số 11/CP 
của chính phủ nhằm giảm lạm phát và thời tiết không 
thuận lợi mưa kéo dài nên tiến độ xây dựng bệnh viện 
bị chậm lại và kinh phí của một số hạng mục bị cắt giảm. 
Tuy vậy công trình xây dựng và nâng cấp giai đoạn II 
cũng cơ bản hoàn thành sau khi nghiệm thu, bàn giao, 
được cấp giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 
công trình. Đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND 
tỉnh,  Sở y tế, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở 
tài nguyên môi trường, đặc biệt là Ban đầu tư xây dựng 
tỉnh làm chủ đầu tư và các công ty xây dựng đã trúng 
thầu; Đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện 
ủy, HĐND, UBND  huyện A Lưới đã nhanh chóng giải 
phóng mặt bằng sớm khởi công xây dựng và đã sớm 
hoàn thành”.  

Từ nay người dân huyện A Lưới  được thỏa mãn 
niềm mong đợi có một cơ sở y tế mới, khang trang , sạch 
sẽ, có khu xét nghiệm, phòng mổ, với đầy đủ phương 
tiện máy móc, có nhiều phòng bệnh cho người bệnh 
nằm, thuận lợi cho công việc khám chữa bệnh  phục vụ 
người bệnh mà đặc biệt cho rất nhiều người bệnh nghèo 
và bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao 
giàu truyền thống cách mạng ./.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN A LƯỚI:  

KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN GIAI ĐOẠN II
Hồ Thị Huệ - TTYT A Lưới

Bệnh viện Trung tâm y tế huyện A Lưới. (Ảnh: T.H)
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1. Các hành vi nghiêm cấm
- Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận 

chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế 
có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc 
điếu thuốc lá; mua bán, tàng trữ, vận chuyển 
nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu.

- Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc 
lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình 
thức.

- Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
thuốc lá

-  Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua bán 
thuốc lá

- Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán 
thuốc lá

- Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 
18 tuổi

- Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; 
hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm

- Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất 
bản phẩm dành riêng cho trẻ em.

- Vận động, ép buộc người khác sư dụng 
thuốc lá. 

2. Những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn 
toàn

- Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong 
nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm:

a) Cơ sở y tế;
b) Cơ sở giáo dục
c) Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí 

dành riêng cho trẻ em;
d) Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.
- Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong 

nhà bao gồm:
a) Nơi làm việc;
b) Trường cao đẳng, đại học, học viện,
c) Địa điểm công cộng

- Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút 
thuốc lá hoàn toàn bao gồm ô tô, tàu bay, tàu 
điện.

3. Quyền và trách nhiệm của người đứng 
đầu, người quản lý địa điểm cấm hút 
thuốc lá

- Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm 
hút thuốc lá có các quyền sau đây:

a) Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc 
lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi 
phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

b) Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút 
thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình;

c) Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho 
người vi phạm quy định cấm hút thuốc  lá nếu 
người đó tiếp tục vi phạm sau khi được nhắc 
nhở.

- Người đứng đầu, người quản lý địa điểm 
cấm hút thuốc lá có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quy định tại Điều 6 của Luật này 
( Đưa nội dung phòng, chống tác hại của 
thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, 
quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc 
vào quy chế nội bộ; Đưa quy định về việc hạn 
chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám 
cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào 
hương ước; Gương mẫu thực hiện và vận 
động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện 
các quy định của pháp luật về phòng, chống 
tác hại của thuốc lá)

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc mọi người thực hiện đúng quy định về 
cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền 
quản lý, điều hành; treo biển có chữ hoặc 
biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm 
hút thuốc lá. 

TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013 với 5 chương và 35 điều. Ban biên tập 
Y tế Thừa Thiên Huế xin giới thiệu một số nội dung liên quan đến Luật nhằm 
giúp mọi người thực hiện tốt  công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
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Phong Mỹ là xã miền núi thuộc huyện Phong 
Điền cách trung tâm y tế huyện khoảng chừng 
20km, đời sống người dân còn nghèo, trình độ 
dân trí thấp, tại xã Phong Mỹ không chỉ có dân 
tộc Kinh mà còn có đồng bào dân tộc anh em 
Vân Kiều sinh sống, vì thế việc tuyên truyền 
nhận thức về sức khỏe đặc biệt là vấn đề sức 
khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình cho người 
dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn thách 
thức cho đội ngũ cán bộ y tế và chính quyền 
địa phương. Được sự hỗ trợ của Dự án “Tăng 
cường năng lực các cơ sở cung cấp dịch vụ nhà 
nước và ngoài công lập trong lĩnh vực chăm 
sóc sức khỏe sinh sản” đã góp phần nâng cao 
kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế 
hoạch hóa gia đình cho người dân nơi này.

 Phải nói rằng từ ngày Dự án triển khai 
Thương hiệu “Tình Chị Em” tại trạm y tế xã, các 
chị em ở Phong Mỹ buổi đầu còn bỡ ngỡ, chưa 
thật sự tin tưởng rằng có thẻ dịch vụ được khám 
miễn phí mà lại có tiền mang về. Nhiều chị em 
ở đây cứ hồ nghi, nhưng khi được các chị Đại 
sứ thương hiệu tuyên truyền vận động nên các 
chị cứ thử đi một lần cho biết, đến trạm y tế 
khám mới thấy đó là sự thật, các chị được tư 
vấn các biện pháp tránh thai, được khám sàng 
lọc phát hiện các bệnh nguy hiểm như ung thư 
vú, ung thư cổ tử cung, những trường hợp các 
y bác sĩ nơi đây không can thiệp được, các chị 
được hướng dẫn lên tuyến trên và được Dự 
án hỗ trợ tiền đi lại, Chị Nguyễn Thị H tâm sự: 
“Thật sự mình cũng ngại đi khám vấn đề sức 
khỏe sinh sản nhưng khi gặp được chị Hương 
cán bộ nữ hộ sinh trạm y tế giải thích về các 
biện pháp tránh thai, được khám với thái độ tận 
tình chu đáo nên mình rất vui, mình bị bệnh tế 
nhị được điều trị đến nay đã khỏi”. Chị sẽ chia 
sẽ với các chị em trong bản đến nhờ thương 
hiệu “Tình chị em” giúp đỡ. Thương hiệu “Tình 
Chị Em” là người bạn tâm tình, tận tình thấu 

đáo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản 
của người dân Phong Mỹ. Các chị nơi đây đã 
ngày tìm đến đông hơn. Bây giờ các chị có thể 
“tâm sự” các điều “thầm kín” với cán bộ y tế. Chị 
Hương nữ hộ sinh của trạm cho biết  được Dự 
án hỗ trợ không những được tập huấn nâng cao 
kiến thức cho mình, Dự án còn trang cấp những 
trang thiết bị cần thiết cho công tác khám chữa 
bệnh về lĩnh vực CSSKSS được nâng lên rõ rệt, 
chị em ở xã đã tìm đến ngày càng  tin tin tưởng 
hơn. 

Mặc dù trong những ngày mùa bận rộn này, 
nhưng người dân Phong Mỹ đã tìm đến với 
Thương hiệu “Tình Chị Em” vì họ nghĩ có sức 
khỏe mới làm nên được việc. Vì vậy, trong quý 
1 năm 2013 này thương hiệu “Tình Chị Em” đã 
đón tiếp được 360 chị em đến khám điều trị và 
tư vấn. Trong hai ngày 2.3 tháng 5, được sự 
giúp đỡ của Đội khám lưu động của Dự án nên 
đã khám, siêu âm, cấp phát thuốc miễn phí cho 
gần 200 chị em.

Được biết cuối năm nay Dự án sẽ kết thúc 
nhưng mô hình “Tình Chị Em” tại Phong Mỹ sẽ 
tiếp tục thực hiện vì đây là nơi gặp gỡ tâm tình 
thân thiết của chị em và cán bộ y tế./. DỰ ÁN 

NGƯỜI BẠN TÂM TÌNH 
CỦA CHỊ EM XÃ PHONG MỸ

CN. Văn Cương
Trung tâm TTGDSK

MSIVN(EU) trang cấp thiết bị y tế cho 20 trạm y tế 
dự án của huyện Phong Điền và Nam Đông (Ảnh: NN)
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MỤC LỤC
                 

l Bác Hồ với cuộc vận động thi đua ái quốc
l “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm” năm 2013
l Ngành y tế đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm
l Tăng cường hoạt động truyền thông giáo 

dục về dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức 
khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên góp 
phần nâng cao chất lượng dân số 

l An toàn truyền máu bắt đầu từ tôi
l Thành phố Huế:  xây dựng thành phố 

không khói thuốc
l Trung tâm y tế thị xã Hương Trà : Tiếp tục 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
l Trung tâm y tế huyện A Lưới:  khánh thành 

bệnh viện giai đoạn II
l Phổ biến giáo dục pháp luật: tìm hiểu luật 

phòng, chống tác hại thuốc lá
l Tình chị em: người bạn tâm tình của chị 

em xã Phong Mỹ
l Trang ảnh
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MSIVN(EU):
KHÁM LƯU ĐỘNG 

TẠI NAM ĐÔNG VÀ PHONG ĐIỀN
Từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6, Dự án 

Tăng cường năng lực của các cơ sở cung 
cấp dịch vụ  nhà nước và ngoài công lập 
trong lĩnh vực chăm sóc SKSS tại Việt Nam 
do tổ chức EU hỗ trợ  phối hợp với Hội Kế 
hoạch hóa gia đình tỉnh triển khai hoạt động 
chăm sóc sức khỏe sinh sản  cho 12 xã tham 
gia dự án thuộc hai huyện Phong Điền, Nam 
Đông, hơn 1800 chị em phụ nữ trong độ tuổi 
từ 15 – 49, được các bác sĩ: trạm y tế , phòng 
khám tư và nữ hộ sinh thuộc Dự án khám 
phụ khoa, siêu âm, tư vấn các biện pháp 
tránh thai, sàng lọc và phát hiện ung thư cổ 
tử cung, các bệnh viêm nhiễm đường sinh 
dục… với tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng.

Văn Cương

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
Đến 31 tháng 6 năm 2013 dự án 

MSIVN(EU) chính thức kết thúc thời gian 
thực hiện kể cả thời gian kéo dài dự án. Để 
củng cố và duy trì bền vững mô hình, dự án 
đã tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế xã về 
kỹ năng tự giám sát chất lượng dịch vụ tại 
cơ sở y tế xã phường do giảng viên nguồn 
vừa là giám sát viên của địa bàn dự án. Tài 
liệu tập huấn là bộ bản kiểm giám sát của 
dự án. 

Tiếp theo các lớp tập huấn này dự án tiếp 
tục tổ chức một đợt thực hành tập giám sát 
cho các học viên của hai huyện và thay đổi 
địa bàn giám sát cho nhau với mục đích vừa 
thực hành giám sát vừa được trao đổi kinh 
nghiệm. Các lớp tập huấn cũng như thực 
hành giám sát được thực hiện hiệu quả, các 
học viên có thể sử dụng hệ thống bản kiểm 
để tự giám sát về chất lượng lâm sàng cũng 
như các tiêu chuẩn nhượng quyền tại trạm. 
Các trạm y tế đều có quyết tâm duy trì hoạt 
động này để giữ vững thương hiệu “Tình chị 
em” tại trạm y tế. 

Phương Vinh       



PGS.TS Nguyễn Dung Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc 
buổi diễn tập 

Truyền thông phòng chống cúm A ở gia cầm và ở người 

Tiêu hủy gia cầm 

Tiêm phòng gia cầm 

Tiếp nhận và điều trị bệnh nhân 

Sẵn sàng xử lý ổ dịch 

DIỄN TẬP SẴN SÀNG 
CHỐNG ĐẠI DỊCH 
CÚM A Ở GIA CẦM 
VÀ Ở NGƯỜI TẠI 
HUYỆN NAM ĐÔNG 
THỪA THIÊN HUẾ 

(Ảnh: C.K )




