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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG 
AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

Để tiếp tục chủ động phòng các bệnh bạch hầu, ho 
gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm phổi/viêm 
màng não mủ do vi khuẩn Hib, Bộ Y tế đã quyết định 
về việc sử dụng vắc xin ComBE Five do Công ty Bio-
logical E. Ltd Ấn Độ sản xuất có thành phần tương tự 
để thay thế vắc xin Quinvaxem trong tiêm chủng mở 
rộng. Theo báo cáo, ngoài phản ứng thông thường như 
(sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, các triệu chứng 
khác như khó chịu, quấy khóc...) với tỷ lệ khoảng 2,5% 
đồng thời cũng đã ghi nhận một số trường hợp sốt cao, 
quấy khóc kéo dài, co giật ở một số địa phương với tỷ lệ 
khoảng 0,05%, các trường hợp này đều đã ổn định sau 
khi được cán bộ y tế theo dõi, điều trị

Mặc dù tỷ lệ các phản ứng trên nằm trong thống kê 
của Tổ chức Y tế thế giới, song để bảo đảm tiêm chủng 
an toàn, đạt tỷ lệ cao, ngày 10/01/2019 Bộ Y tế đã có 
Công điện số 20/CĐ-BYT chỉ đạo triển khai ngay một số 
nội dung quan trọng sau:

1. Tổ chức tập huấn ngay cho cán bộ y tế của các cơ 
sở tiêm chủng cũng như cán bộ y tế tuyến huyện chưa 
được tập huấn hoặc đã được tập huấn nhưng chưa 
thuần thục về khám sàng lọc, đặc biệt xử trí cấp cứu 
phản ứng sau tiêm chủng theo hướng dẫn tại Thông 
tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về 
hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Chỉ 
những cơ sở tiêm chủng có cán bộ y tế đã được tập 
huấn và có kỹ năng về xử trí, cấp cứu sau tiêm chủng 
mới được tiến hành tiêm chủng. Yêu cầu tất cả các cơ 
sở tiêm chủng phải có phác đồ xử trí phản vệ và được 
treo tại điểm tiêm chủng.

2. Cử cán bộ có trình độ chuyên môn hợp lý từ tuyến 
trên xuống tăng cường cho các Trạm Y tế xã, phường 
trong việc khám sàng lọc, cấp cứu và xử trí sau tiêm 
chủng, đặc biệt là những Trạm Y tế không có bác sỹ 
hoặc những xã, phường khó khăn.

3. Huấn luyện lại cho các nhân viên y tế tại các cơ sở 
tiêm chủng về việc tư vấn cho các bà mẹ biết cách theo 
dõi trẻ sau tiêm chủng, phát hiện các triệu chứng của trẻ 
như sốt cao, quấy khóc kéo dài, co giật, sưng đau tại 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2018
Ngày 11/01/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai 
kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có 
TS.BS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế. 

 Năm 2018, công tác phòng chống dịch bệnh được 
thực hiện tốt, trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy 
ra. Các bệnh truyền nhiễm như: Tay chân miệng, Sởi, 
Rubella, Sốt xuất huyết… được khống chế không để 
lây lan ra cộng đồng. Không có các trường hợp mắc 
dịch bệnh nguy hiểm như: cúm AH5N1, H1N1, tả ... 
Tỷ lệ mắc thủy đậu, sởi giảm. Công tác tiêm chủng 

thường xuyên tại các huyện, thị, thành phố được duy 
trì, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tỷ lệ tiêm chủng 
đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 98%; tiêm chủng 
cho phụ nữ có thai đạt trên 97%; Các hoạt động khác 
như: phòng chống các bệnh không lây nhiễm, truyền 
thông - GDSK, phòng chống sốt rét, xét nghiệm, sức 
khỏe môi trường, trường học, sức khỏe nghề nghiệp, 
phòng chống HIV/AIDS… đều được thực hiện hiệu 
quả, đạt mục tiêu đề ra.

Trong năm 2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lãnh đạo, cán bộ các 
khoa, phòng; tăng cường cử cán bộ đi đào tạo nâng 

TS.BS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế phát biểu 
chỉ đạo tại Hội nghị  (ảnh:Ngọc Thạch)
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2 GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo là một bệnh 
nhiễm trùng lây truyền từ động vật sang người 
gây ra bởi giun tròn ký sinh thường tìm thấy 
trong ruột của chó (Toxocara canis) và mèo (T. 
cati). Bệnh giun sán nhiễm từ chó mèo khá phổ 
biến và thường không có triệu chứng. 

1. Triệu chứng lâm sàng
Đối với hầu hết mọi người, nhiễm ấu trùng giun 

tròn không gây triệu chứng và các ký sinh trùng 
thường chết trong vòng một vài tháng.

Tuy nhiên, một số người trải qua các triệu chứng 
nhẹ như: ho, sốt khoảng 38°C hoặc cao hơn, nhức 
đầu, đau dạ dày.

Trong các trường hợp hiếm hoi, các ấu trùng giun 
lây nhiễm vào các cơ quan như gan, phổi, mắt hoặc 
não và gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như: 
Mệt mỏi, mất cảm giác ngon miệng hoặc giảm cân, 
da mẩn ngứa, thở khò khè hoặc khó thở, nhìn mờ 
hoặc có mây, thường chỉ ảnh hưởng đến một mắt, 
một mắt rất đỏ và đau.

2. Nguyên nhân
Các ký sinh trùng giun tròn là nguyên nhân gây ra 

bệnh nhiễm giun sán từ chó mèo (gọi tắt là Toxocara). 
Chúng thường sống trong hệ tiêu hóa của chó, mèo 
và cáo. Giun sản xuất trứng, phát tán trong phân của 
động vật bị nhiễm bệnh và làm ô nhiễm đất.

Trứng chỉ bắt đầu truyền nhiễm sau 10 - 21 ngày, 
do đó không nguy hiểm khi tiếp cận phân tươi của 
động vật. Tuy nhiên, khi trứng được truyền vào cát 
hoặc đất, chúng có thể tồn tại trong nhiều tháng.

Người có thể bị nhiễm bệnh nếu đất bị ô nhiễm 
xâm nhập vào miệng của họ. Khi trứng vào cơ thể 
người, chúng di chuyển vào ruột trước khi nở và 
phát triển thành ấu trùng (giai đoạn đầu của sự phát 
triển). Những ấu trùng có thể đi đến hầu hết các bộ 
phận của cơ thể.

Tuy nhiên, vì con người không phải là vật chủ 
bình thường đối với những ấu trùng này, nên chúng 
có thể không phát triển xa hơn giai đoạn này để 
sản xuất trứng. Điều này có nghĩa rằng nhiễm trùng 
không lây lan từ người này sang người khác.

Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm Toxocara. Trẻ nhỏ 
và người nuôi chó hoặc mèo có cơ hội cao bị nhiễm 
bệnh.

3. Chẩn đoán & điều trị
Mặc dù chẩn đoán xác định dựa trên sự phát hiện 

ấu trùng Toxocara trong các mẫu mô, thu thập vật 
phẩm sinh thiết có chứa ấu trùng có thể khó khăn và 
thường không cần thiết. Việc chẩn đoán thường dựa 
trên đặc điểm lâm sàng và kết quả xét nghiệm máu.

Nếu bạn không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu 
chứng nhẹ, điều trị thường không cần thiết.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần dùng thuốc nếu có nhiễm 
trùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến các bộ phận 
trong cơ thể. Một loại thuốc gọi là thuốc trừ giun 
sán được sử dụng để tiêu diệt ấu trùng của ký sinh 
trùng. Các thuốc khác có thể được bác sĩ chỉ định 
như albendazol và mebendazole. Những loại thuốc 
này thường không gây ra tác dụng phụ, mặc dù một 
số người có thể gặp đau đầu hoặc đau dạ dày.

Ngoài anthelmintics, thuốc steroid (corticosteroid) 
thường được kê toa giảm viêm do nhiễm trùng 
nặng. Nếu Toxocariasis ảnh hưởng đến mắt, thuốc 
steroid được sử dụng thay vì anthelmintics. Phẫu 
thuật cũng có thể cần thiết. Hầu hết mọi người hồi 
phục hoàn toàn và không gặp bất kỳ biến chứng lâu 
dài nào. Tuy nhiên, bạn có nguy cơ mất thị lực vĩnh 
viễn nếu một mắt bị ảnh hưởng.

4. Phòng bệnh
Lối sống và các biện pháp khắc phục tại nhà có 

thể giúp bạn đối phó với nhiễm giun đũa từ chó mèo:
 - Đưa vật nuôi đến khám bác sĩ thú y để phòng 

ngừa nhiễm Toxocara. Bác sĩ thú y có thể đề nghị 
xét nghiệm và điều trị tẩy giun.

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi chơi 
với vật nuôi hoặc động vật khác, sau khi hoạt động 
ngoài trời và trước khi chế biến thức ăn.

- Dạy trẻ em về tầm quan trọng của việc rửa tay 
để ngăn chặn nhiễm trùng.

- Đừng để trẻ em chơi ở những khu vực có phân 
vật nuôi hay phân của động vật khác.

- Dạy trẻ em về sự nguy hiểm của thức ăn bẩn 
hoặc đất

- Làm sạch khu vực sinh sống của thú cưng ít 
nhất một lần một tuần. Rửa tay sau khi xử lý chất 
thải vật nuôi./.  

Ts. Bs. Nguyễn Đức Hoàng - Bệnh viện 
Trung ương Huế

CẢNH GIÁC - NHIỄM GIUN SÁN TỪ CHÓ MÈO

cao về chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật; tăng cường giám sát, phòng 
chống bệnh tật; đảm bảo sẵn sàng thuốc, hóa chất, 
phương tiện, vật tư trang thiết bị phòng chống dịch và 
lực lượng cán bộ để đối phó kịp thời các tình huống 
cấp bách xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công 

tác Y tế dự phòng, tổ chức khai thác có hiệu quả 
phòng tiêm chủng dịch vụ; phòng khám chữa bệnh; 
chỉ đạo, hỗ trợ trung tâm Y tế tuyến huyện, thị, thành 
phố về đào tạo cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ quản 
lý các chương trình Y tế./.

    Phương Huy
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3LƯỚT NET Y KHOA

Để giảm bệnh, Hiệp hội Ung thư Mỹ gần đây đã 
đưa ra các hướng dẫn mới về  sàng lọc, bắt đầu ở 
tuổi 45 chứ không muộn ở tuổi 50 như trước đây nữa. 
Các nhà nghiên cứu còn cho biết thêm, phát hiện trên 
là rất quan trọng, tuy không khẳng định béo phì, thừa 
cân là nguyên nhân làm tăng bệnh, và cần nhiều 
nghiên cứu nữa, kể cả ở nam giới và cho các quần 
thể chủng tộc khác nhưng nó là cảnh báo, giúp nhóm 
người thừa cân, béo phì có kế hoạch khám, phòng 
ngừa, chữa trị thích hợp bởi ung thư đại trực tràng 
khởi phát sớm là căn bệnh hiếm gặp, phần lớn được 
chẩn đoán là ở tuổi già, nhưng tỷ lệ mắc bệnh và tử 
vong vì căn bệnh này hiện đang có nguy cơ trẻ hóa.

 (Theo Medicalxpress - 10/2018)

THUỐC MỚI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DA
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) 

vừa phê chuẩn thuốc libtayo (cemiplimab-rwlc) để 
điều trị bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào vảy đã di 
căn (CSCC) hoặc không thể phẫu thuật hoặc xạ trị. 
Đây là lần đầu tiên FDA chấp thuận một loại thuốc 
đặc biệt cho CSCC.

Libtayo hoạt động bằng cách nhắm vào PD-1 
(protein được tìm thấy trên các tế bào miễn dịch của 
cơ thể và một số tế bào ung thư). Bằng cách ngăn 
chặn con đường này, thuốc có thể giúp hệ thống 
miễn dịch của cơ thể chống lại các tế bào ung thư. 
Với sự phát triển các loại thuốc nhắm vào một mục 
tiêu phân tử cụ thể, FDA đã phê duyệt 6 chất nhắm 
vào PD-1/PD-L1 để điều trị một loạt các khối u từ 
bàng quang đến ung thư đầu và cổ và bây giờ là 
CSCC. BS. Richard Pazdur (FDA) cho biết: Loại ung 
thư này có thể khó điều trị hiệu quả khi nó tiến triển 
và điều quan trọng là mang đến những lựa chọn 
điều trị mới cho bệnh nhân.

Tác dụng phụ thường gặp của libtayo bao gồm 
mệt mỏi, phát ban và tiêu chảy. Libtayo phải được 
dùng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ cùng với những 
cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng có thể xảy 
ra do thuốc. Libtayo có thể làm cho hệ thống miễn 
dịch tấn công các cơ quan và mô bình thường trong 
bất kỳ vùng nào của cơ thể và có thể ảnh hưởng đến 
cách chúng hoạt động. Những phản ứng này đôi khi 
có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng 
và có thể dẫn đến tử vong. Libtayo có thể gây hại 
cho thai nhi đang phát triển. Phụ nữ nên được tư 
vấn về nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi và sử dụng biện 
pháp ngừa thai hiệu quả.

(Theo FDA, 2018)
BSCKII Hầu Văn Nam

ANH QUỐC ĐỀ XUẤT VỀ GIỚI HẠN 
CALORIE TRÊN THỰC PHẨM

Giới hạn về calorie sẽ được áp đặt lên hàng nghìn 
loại đồ ăn bán ra ở các siêu thị và nhà hàng để phòng 
chống nạn béo phì ở Anh quốc.

Dự thảo đề xuất đã đưa ra thông số quy định cho 
một số bữa ăn đóng gói sẵn, bánh mỳ sandwich, và 
thậm chí cả một số khẩu phần rau trên khắp Anh 
quốc. Các bản kế hoạch Cơ quan Y tế công cộng 
Anh quốc (PHE) gợi ý 544 calorie là giới hạn cho các 
bữa ăn nhanh. Giới hạn này thấp hơn so với nhiều 
loại đồ ăn nhanh được bán ở Anh quốc hiện nay.

Bánh mỳ sandwich và các món salad cho món 
chính sẽ được quy định ở mức 550 calorie, với giới 
hạn 951 calorie cho món chính ở các nhà hàng. Và 
giới hạn này cũng tùy thuộc vào loại thực phẩm cụ 
thể và nơi tiêu thụ.

 (Theo Telegraph)

BÉO PHÌ KHIẾN PHỤ NỮ DỄ MẮC 
UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG SỚM

Theo nghiên cứu mới do ĐH Y khoa Washington 
chủ trì, công bố trên tạp chí JAMA Oncology ra ngày 
11/10/2018 thì những phụ nữ béo phì hoặc thừa cân 
trước tuổi 50 có nguy cơ phát triển ung thư đại trực 
tràng cao gấp đôi so với nhóm có chỉ số khối cơ thể 
(BMI) bình thường.

Nghiên cứu bắt đầu từ năm 1989, phân tích dữ 
liệu của 85.256 phụ nữ, độ tuổi từ 25 - 44. Nghiên 
cứu  tính đến các yếu tố như trọng lượng cơ thể, tiền 
sử gia đình, lối sống... Tổng thể, tính đến năm 2011, 
các bác sĩ đã chẩn đoán 114 trường hợp ung thư 
đại trực tràng ở độ tuổi dưới 50 tuổi. So với những 
phụ nữ có chỉ số BMI thấp nhất (18,5 - 22,9kg/mét 
vuông), những phụ nữ có chỉ số BMI cao nhất (trên 
30) có nguy cơ ung thư đại trực tràng sớm gấp đôi. 
Theo Trung tâm Kiểm soát & Phòng chống dịch 
bệnh Mỹ (CDC), BMI bình thường là 18,5-24,9 kg/
m2, từ 25 - 29,9 được coi là thừa cân và BMI trên 
30 là béo phì. Bệnh ung thư đại trực tràng sớm là 
căn bệnh tương đối hiếm, tỉ lệ mắc bệnh chỉ có 8 
ca/100.000 người, 22% ung thư đại trực tràng sớm 
có thể ngăn ngừa được ở nhóm có chỉ số BMI bình 
thường từ 18,5 - 24,9. Cũng trong nghiên cứu, các 
nhà khoa học phát hiện thấy nguy cơ ung thư đại 
trực tràng khởi phát sớm liên quan đến tăng BMI 
xuất hiện cả ở những phụ nữ không có tiền sử gia 
đình mắc bệnh.

chỗ tiêm... để đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để được 
khám, xử trí cũng như cấp cứu kịp thời.

4. Tăng cường công tác truyền thông trên các phương 
tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc tiêm chủng phòng 
bệnh, những phản ứng có thể gặp sau khi tiêm chủng và 
cách theo dõi, chăm sóc, phối hợp tốt với cơ quan y tế trong 
việc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, tốt nhất là đến bệnh 
viện gần nhất khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau 

tiêm chủng để người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác 
tiêm chủng

5. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát để kịp thời 
phát hiện chấn chỉnh ngay những tồn tại, tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc của các đơn vị, địa phương để bảo đảm 
việc tiêm chủng an toàn và hiệu quả, tránh tối đa các tai biến 
nặng và nếu có thì cần xử trí tối đa./.

BBT (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế)



Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn./
Dương Xuân Hồng - Chi cục ATVSTP

TRUNG TÂM KSBT TỈNH GIÁM SÁT 
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COMBE FIVE 

Ngày 16/01/2019, Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh do Ths.BS Phan Đăng Tâm 
- Phó Giám đốc Trung tâm đi kiểm tra, đánh giá công 
tác tiêm chủng vắc xin ComBE Five tại các Trạm y tế xã, 
phường, thị trấn thị xã Hương Trà.

Tại Trạm y tế các xã Bình Thành, Hương Bình và 
Hồng Tiến, Đoàn  kiểm tra, giám sát cán bộ tiêm chủng 
của các Trạm về quy trình tiêm chủng, tư vấn, theo dõi 
phản ứng sau tiêm chủng; theo dõi trực tiếp nhân viên 
y tế tư vấn và thực hành tiêm chủng cho trẻ được tiêm 
vắc-xin ComBE Five. Đặc biệt đoàn quan tâm đến các 
phương án sẵn sàng xử trí cấp cứu cơ động tại các 
điểm tiêm chủng như hộp thuốc chống sốc, phác đồ điều 
trị sốc phản vệ, việc vận hành và sử dụng bình ô xy.

Đoàn đề nghị TTYT thị xã Hương Trà chỉ đạo các 
Trạm y tế quan tâm đến khám sàng lọc đối tượng,  tiếp tục 
theo dõi, giám sát trẻ sau tiêm trong vòng 72h , thực hiện 
nghiêm chế độ báo cáo 02 lần trong ngày; lập danh sách 
các trẻ có phản ứng sau tiêm (nếu có) và báo cáo cho 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế . Tăng cường 
truyền thông trên loa truyền thanh xã và Trạm y tế về tác 
dụng và phản ứng có thể gặp  sau tiêm và lợi ích của việc 
tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. 

Ngọc Thạch
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE SINH SẢN
Ngày 18/1/2019 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Sở Y tế  tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chăm sóc 
Sức khỏe Sinh sản. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có 
Ths.BS Hoàng Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Năm 2018, tỷ lệ quản lý thai sản đạt 100%; phụ nữ có 
thai được khám thai 3 lần đúng 3 thời kỳ đạt 97.0%; bà 
mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh đạt 99,8%; 
phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV đạt 89,4%; tiêm 
phòng uốn ván thai kỳ đạt 100%. Các dịch vụ chăm sóc 
SKSS được mở rộng toàn diện hơn với việc áp dung tốt 
các qui trình kỹ thuật chuyên môn mới và các ứng dụng 
khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn. Tại các Bệnh viện tuyến 
huyện, tuyến tỉnh đã không ngừng tổ chức thực hiện 
nâng cao chất lượng bệnh viện, nâng cao sự hài lòng 
của người dân. Đối với tuyến xã hiện tại có trên 90% số 
xã đạt các tiêu chí quốc gia về y tế, trong đó có các tiêu 
chí về sức khỏe sinh sản.

Tại Hội nghị, Ths.BS Hoàng Hữu Nam phổ biến  nội 
dung “Chia sẻ về sự cố y khoa trong lĩnh vực sản - nhi”.  
Và đồng chí chỉ đạo luôn lấy sự an toàn của bệnh nhân 
làm trọng tâm song song với tinh thần thái độ phục vụ 
bệnh nhân; rà soát và sắp xếp nhân lực một cách hợp lý; 
các đơn vị y tế phải quan tâm hơn nữa công tác chuyển 
giao kỹ thuật và tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể về 
An toàn trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Ngọc Thạch

4 TIN HOẠT ĐỘNG

* Chịu trách nhiệm xuất bản: PGSTS Nguyễn Đình Sơn * Biên tập: ThS Phan Đăng Tâm, BSCKII Hầu Văn Nam, CN Thái Văn Khoa
* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế 
* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466
* In 350 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 02/2018/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế cấp ngày 
25/01/2018. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, TP. Huế.                 

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018
Ngày 16/01/2019, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị 

Tổng kết công tác Đảng năm 2018. Đến dự hội  nghị có 
đồng chí  Phạm Thanh Bình – UVTV, Trưởng ban Tuyên 
giáo Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 Năm 2018, Đảng bộ Sở Y tế  đã hoàn thành xuất sắc 
chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt 
động chuyên môn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hoá” trong nội bộ; triển khai cho toàn thể đảng 
viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến 
về nhận thức và hành động trong từng tổ chức đảng và 
cán bộ, đảng viên.

Năm 2018, có 58 quần chúng được cử đi học lớp 
nhận thức về Đảng và đã kết nạp 21 đảng viên mới. 
Đảng bộ đã phối hợp với Trường chính trị Nguyễn Chí 
Thanh tổ chức 01 lớp Trung cấp chính trị cho 60 cán bộ 
quản lý của ngành y tế… Kết quả đánh giá tổ chức cơ 
sở Đảng năm 2018 có 06 chi, đảng bộ hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ; 31 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
và 45 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phương Huy
 KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM DỊP TẾT 

NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019
Thực hiện Kế hoạch 3360/KH-BCĐ ngày 20/12/2018 

triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 của Ban 
chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh.

Đoàn kiểm tra VSATTP liên ngành do Bà Trương 
Thị Lan Hương, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP làm 
Trưởng đoàn và các thành viên đại diện của  UBMTTQ 
Việt Nam tỉnh, Công An, Sở Nông nghiệp - Phát triển 
nông thôn, Sở Công thương. Đoàn tiến hành kiểm tra 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối 
thực phẩm, đặc biệt chú trọng những mặt hàng:  thịt, 
sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, 
kẹo, hạt, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm… Kiểm soát 
những cơ sở có dấu hiệu vi phạm về bảo đảm an toàn 
thực phẩm, những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ 
đầu mối, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận 
chuyển thực phẩm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt 
động buôn lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo chất 
lượng, hết hạn sử dụng.

Bước đầu tại thành phố Huế, Đoàn đã kiểm tra các 
cơ sở sản xuất mứt gừng, hạt dưa, chế biến đặc sản 
như: mắm tôm, tương ớt. Tại các cơ sở này, do sản xuất 
có tính chất thời vụ nên vẫn chưa quan tâm đến đầu 
tư cơ sở vật chất, trang bị bảo hộ, găng tay cho người 
trực tiếp sản xuất. Đoàn sẽ làm việc  với Ban chỉ đạo thị 
xã Hương Thuỷ, thành phố Huế việc triển khai công tác 
đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán 


