
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 
và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 
định 43/2006/NĐ-CP cho Bệnh viện Mắt Huế trực thuộc 
Sở Y tế giai đoạn 2019-2021, với loại hình “Đơn vị sự 
nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên”. 

BSCKII Phạm Minh Trường - Giám đốc Bệnh viện 
Mắt Huế trân trọng cám ơn lãnh đạo UBND tỉnh, Ban 
Giám đốc Sở Y tế và các ban ngành liên quan đã giúp đỡ 
bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.

TS.BS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế khẳng 
định trong tình hình mới hiện nay, con đường tự chủ có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của 
ngành Y tế và đề nghị các TTYT và các đơn vị trực thuộc 
có kế hoạch từng bước với hướng đi này./. 

Ngọc Thạch - TTKSBT
(Xem tiếp trang 3)

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

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈ THỊ  
 VỀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA 

TRONG NGÀNH Y TẾ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

về giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Bộ trưởng 
Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 
29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong 
ngành Y tế.

Các cơ sở y tế, cơ quan, tổ chức, công 
chức, viên chức, người lao động trong ngành Y 
tế nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ sở y tế
a) Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch 

giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của 
đơn vị; trong đó phải có các nội dung, chỉ tiêu 
phấn đấu và mốc thời gian thực hiện đối với các 
hoạt động sau đây:

- Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường 
uống; sử dụng các vật dụng sinh hoạt, các dụng 
cụ, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng 
gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu 
thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử 
dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, 
chăm sóc người bệnh, trong hoạt động nghiên 
cứu, kiểm nghiệm, kiểm định và các hoạt động 
chuyên môn y tế khác nhằm giảm phát sinh chất 
thải nhựa.

- Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống 
hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một 
lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn, 
uống của người bệnh, người nhà người bệnh, 
nhân viên y tế và tại các cuộc họp, hội nghị, hội 
thảo, đào tạo, tập huấn của đơn vị; tiến tới thay 
thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện 
với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

- Phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc 
sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và ni lông 
khó phân hủy trong đơn vị.

b) Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH 
VỀ TỰ CHỦ CHI THƯỜNG XUYÊN 

BỆNH VIỆN MẮT HUẾ
Ngày 09/8/2019, Sở Y tế tổ chức Lễ công bố Quyết 

định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tự chủ chi thường 
xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho Bệnh viện 
Mắt Huế. Tham dự buổi lễ có TS.BS Nguyễn Nam Hùng 
- Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí trong Ban Giám đốc, 
trưởng, phó phòng Sở Y tế, Giám đốc các TTYT và các 
đơn vị trực thuộc. 

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, BSCKII Nguyễn 
Đắc Ngọc - Trưởng phòng Tổ chức Sở Y tế đọc Quyết 
định số 1727/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 
của UBND tỉnh về việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách 

TS.BS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế 
(người đầu tiên bên phải qua) trao Quyết định cho 

Giám đốc Bệnh viện Mắt Huế

nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị. 



2 GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hiện nay bệnh giun sán được Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) khuyến cáo là bệnh bị lãng 
quên ở nhiều quốc gia, trong đó có nước ta. 
Việc điều trị bệnh bằng thuốc đặc hiệu có hiệu 
lực cao rất cần thiết, Thiabendazole là thuốc 
được sử dụng để chữa trị nhiều loại giun khác 
nhau đã tỏ ra có hiệu quả tốt. 

Thiabendazole có nhiều tên biệt dược khác 
nhau, được sản xuất dưới dạng viên nén 500mg. 
Đây là một loại thuốc đặc hiệu có phổ rộng dùng 
để điều trị nhiều loại ký sinh trùng, đặc biệt là các 
loại giun tròn như giun đũa Ascaris lumbricoides, 
ấu trùng giun lươn Strongyloides stercoralis, giun 
mỏ Necator americanus, giun móc Ancylostoma 
duodenale, giun tóc Trichuris trichiura, giun móc 
chó mèo Ancylostoma braziliense; giun đũa chó 
Toxocara canis, giun đũa mèo Toxocara cati và 
giun kim Enterobius vermicularis. Thuốc có hiệu 
lực cao vì không những ngăn chặn giun đẻ trứng 
để phát triển thành ấu trùng mà còn ngăn chặn sự 
phát triển trứng hay ấu trùng khi chúng bị đào thải 
theo phân ra môi trường bên ngoài. 

1. Chỉ định điều trị và liều dùng
Thiabendazole hiện nay được sử dụng khá 

rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại 
các nước châu Âu và Đông Nam Á nơi có bệnh 
lưu hành, trong đó có nước ta. Thuốc chỉ định 
điều trị đối với bệnh do giun lươn; ấu trùng giun di 
chuyển dưới da, phủ tạng, mắt do nhiễm giun đũa 
chó mèo và tỏ ra có hiệu quả trong điều trị bệnh 
ấu trùng giun dưới dạng nhú lên từ từ tạo thành 
đường đi ở dưới da cho ấu trùng giun di chuyển. 
Đồng thời thuốc cũng được sử dụng để điều trị 
bệnh giun xoắn, nhiễm đa giun mà các thuốc điều 
trị khác không đạt hiệu quả hay chống chỉ định 
dùng. Đối với giun mỏ, giun móc, giun tóc, giun 
đũa; thuốc có tác dụng khá tốt trong điều trị.

Liều lượng thuốc điều trị phải được bác sĩ chỉ 
định. Lưu ý người lớn không được uống quá 3 
gam tương đương với 6 viên trong 1 ngày và 
thuốc chống chỉ định dùng cho người bệnh nhân 
có trọng lượng nhỏ hơn 13,60 kg. 

Thực tế tùy theo cân nặng của cơ thể để chỉ 
định liều dùng cho phù hợp như: nặng 13,60 kg 
uống 250mg tương ứng 1/2 viên một lần, nặng 
22,60 kg uống 500mg tương ứng 1 viên một lần, 
nặng 34 kg uống 750mg tương ứng 1,5 viên một 
lần, nặng 45kg uống 1.000mg ương ứng 2 viên 
một lần, nặng 56kg uống 1.250mg tương ứng 2,5 

viên một lần, nặng 68kg uống 1.500mg tương 
ứng 3 viên một lần. Thông thường uống 2 lần 
trong một ngày duy nhất. Thuốc được khuyến 
cáo uống sau bữa ăn để phòng tránh các tác 
dụng ngoài ý muốn.   

2. Các tác dụng phụ không mong muốn của 
thuốc

Khi sử dụng thuốc để điều trị, cần lưu ý đến 
các tác dụng phụ không mong muốn xảy ra như: 
Rối loạn ở mắt gây loạn màu, nhìn nhòe, khô mắt, 
giảm thị lực...; một số trường hợp hiếm gặp gây 
rối loạn thị giác kéo dài có khi trên 1 năm. Rối 
loạn tiêu hóa gây chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, 
tiêu chảy, đau vùng thượng vị, đau bụng; có thể 
bị vàng da, tổn thương nhu mô gan, suy gan. Rối 
loạn thần kinh trung ương gây mệt mỏi, buồn 
ngủ, hoa mắt, nhức đầu, tê cóng, cáu gắt, co giật, 
chóng mặt, lú lẫn, suy nhược; có cảm giác bồng 
bềnh, mất thăng bằng. 

Đồng thời thuốc cũng có thể gây hạ huyết áp, 
tăng đường huyết, giảm bạch cầu thoáng qua, 
đi tiểu ra máu, tiểu dầm, nước tiểu có mùi hôi; 
bị mẫn cảm gây ngứa, sốt, sưng mặt, ớn lạnh, 
phù, phát ban ở da và hậu môn, nổi ban đỏ, bị 
hội chứng Stevens-Johnson. Nếu người bệnh bị 
nhiễm nhiều loại giun thì loại giun đũa còn sống ở 
ruột có khả năng chui ra ở miệng hay mũi. Vì vậy 
sau khi được điều trị bằng thuốc, nếu gặp phải 
những tác dụng phụ không mong muốn như đã 
nêu phải báo cáo ngay với bác sĩ để có hướng 
xử trí.

3. Chống chỉ định dùng thuốc
Mặc dù thuốc Thiabendazole có tác dụng điều 

trị hiệu quả đối với nhiều loại giun nhưng tác 
dụng phụ không mong muốn có thể xảy ra. Vì vậy 
không được sử dụng thuốc để phòng bệnh mà chỉ 
dùng khi đã chẩn đoán xác định nhiễm giun qua 
kết quả xét nghiệm. Khi có phản ứng nhạy cảm, 
phải ngưng ngay thuốc sử dụng. 

Đồng thời thuốc chống chỉ định dùng trong một 
số trường hợp như: Bị nhiễm nhiều loại giun đũa 
vì có thể làm cho giun di chuyển. Bị thiếu máu, suy 
dinh dưỡng, mất nước. Có bệnh vàng da, giảm 
tiết mật, tổn thương nhu mô gan, suy gan, suy 
thận. Cần các hoạt động về thần kinh đòi hỏi phải 
có sự tỉnh táo. Trẻ em có cân nặng dưới 13,60 kg. 
Người cao tuổi mắc các bệnh về gan, thận. Phụ 
nữ mang thai và đang cho con bú sữa mẹ.

BS Nguyễn Võ Hinh
           

THUỐC THIABENDAZOLE ĐIỀU TRỊ NHIỀU LOẠI GIUN



MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈ THỊ VỀ GIẢM THIỂU... (Tiếp theo trang 1)

3LƯỚT NET Y KHOA

(Theo Medical News Today, 7/2019)

PHƯƠNG PHÁP MỚI HỖ TRỢ PHÁT HIỆN 
NHIỄM TRÙNG KHỚP GIẢ

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 
Kỳ (FDA) vừa cho phép tiếp thị bộ xét nghiệm giúp 
hỗ trợ chẩn đoán nhiễm trùng khớp giả.

Với xét nghiệm này, các chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe sẽ có thêm lựa chọn để hỗ trợ đánh giá 
lâm sàng cho bệnh nhân xác định có bị nhiễm trùng 
hay không cần phẫu thuật chỉnh sửa, tránh các hoạt 
động sửa đổi không cần thiết cho khớp thay thế.

Với bộ xét nghiệm này sẽ giúp phát hiện các 
protein alpha defensin trong dịch khớp của bệnh 
nhân trong khoảng 10 phút. Alpha defensin là các 
protein kháng khuẩn được giải phóng bởi bạch 
cầu trung tính hoạt hóa (tế bào bạch cầu) để đáp 
ứng với nhiễm trùng. 

Bộ xét nghiệm này là một trợ giúp để xác định 
xem có nhiễm trùng trong chất lỏng hoạt dịch hay 
không. Các kết quả xét nghiệm cũng được dự 
định sẽ sử dụng cùng với các kết quả chẩn đoán 
và lâm sàng khác để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm 
trùng khớp giả của bệnh nhân.

 
(Theo FDA, 2019)

BSCKII Hầu Văn Nam

VÔ HIỆU HÓA ENZYM CÓ THỂ NGĂN 
CHẶN BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, TIM MẠCH
Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà 

khoa học Mỹ, việc tác động nhẹ vào hệ enzyme 
của cơ thể có thể giúp đảo ngược quá trình phát 
triển bệnh tiểu đường týp 2, bệnh tim mạch và các 
bệnh chuyển hóa khác một cách an toàn.

Bằng cách ức chế một enzyme chịu trách 
nhiệm cho bước cuối cùng của quá trình sản xuất 
ceramid (một loại lipid đặc biệt), các nhà khoa 
học có thể làm đảo ngược quá trình tiền tiểu 
đường ở chuột bị béo phì. Cụ thể, việc bất hoạt 
enzyme dihydroceramide desaturase 1 (DES1 - 
kiểm soát sự chuyển hóa của dihydroceramide 
thành ceramide) làm giảm hàm lượng ceramide 
trong cơ thể, từ đó ngăn chặn những con chuột 
được cho ăn nhiều chất béo khỏi việc phát triển 
bệnh gan nhiễm mỡ và kháng insulin.

Sự trao đổi chất ở những con vật này được cải 
thiện dù chúng vẫn béo phì. Gan của chúng đào 
thải chất béo, phản ứng với insulin và glucose của 
chúng nhạy tương đương với những con chuột 
khỏe mạnh không béo phì. 

Sau 2 tháng quan sát, những con chuột này 
vẫn ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Mặc dù chuột 
không giảm cân nhưng cơ thể chúng đã thay đổi 
cách xử lý chất dinh dưỡng.

c) Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, 
ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy 
định.

d) Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, tập 
huấn, truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên y 
tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh, người 
nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế và 
cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị.

đ) Tổ chức ký cam kết giữa Thủ trưởng đơn vị 
với Lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị cung cấp dịch 
vụ tại cơ sở y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa.

e) Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp 
hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt 
động y tế để bảo đảm an toàn cho người bệnh, 
cộng đồng và môi trường.

g) Bố trí kinh phí trong nguồn kinh phí được giao 
hàng năm của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác 
để thực hiện Chỉ thị.

h) Phát động phong trào thi đua và chủ động 
phát hiện, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất 
thải nhựa tại đơn vị.

i) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; 
định kỳ hằng năm tiến hành tổng hợp, báo cáo kết 
quả thực hiện Chỉ thị về cơ quan quản lý cấp trên.

2. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ Y tế, 
Thanh tra Bộ Y tế và các Sở Y tế tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

a) Hạn chế, tiến tới không sử dụng túi, chai, cốc, 
ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một 
lần hoặc ni lông khó phân hủy tại các cuộc họp, hội 
nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hoạt động 
khác của cơ quan; thay thế bằng các vật dụng làm 
từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái 
sử dụng.

b) Phát động phong trào thi đua và vận động mỗi 
công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 
thực hiện giảm thiểu và tiến tới không sử dụng sản 
phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy./.

...       
   VK (tổng hợp)



huống hay nhất cho Đội thi Phú Vang; Tiểu phẩm suất sắc 
nhất cho Đội thi A Lưới.     Lê Viết Thận-Chi cục ATVSTP

HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHÒNG CHỐNG 
HIV/AIDS 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Ngày 13/8/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ 
chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 
tháng đầu năm 2019. Tham dự có PGS.TS Nguyễn Đình 
Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KSBT, BSCKII. 
Nguyễn Mậu Duyên - Trưởng phòng Nghiệp vụ y, lãnh 
đạo và cán bộ chuyên trách phòng chống HIV/AIDS 9 
huyện, thị, thành phố, các ban, ngành, tổ chức, đơn vị 
liên quan. Tính đến tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh phát hiện 
thêm 59 trường hợp nhiễm mới. Số người nhiễm HIV nam 
giới chiếm tỷ cao hơn so với nữ (nam 61,4%, nữ 38,6%); 
đường lây truyền qua quan hệ tình dục chiếm 89,7%. Số 
người nhiễm HIV đang được quản lý là 372 người, trong 
đó được điều trị ARV là 347 bệnh nhân; số bệnh nhân 
tham gia điều trị bằng methadone là 265 người.

Trong 6 tháng qua, Trung tâm KSBT tỉnh phối hợp với 
các tổ chức, đoàn thể xã hội, triển khai cụ thể hoạt động 
cam kết phòng chống HIV/AIDS đến từng địa phương, 
đơn vị. Triển khai và mở rộng mô hình truyền thông nhiều 
nội dung đa dạng được chuyển tải đến tận đối tượng đích 
và người dân ở vùng sâu, vùng xa. Mở rộng và nâng cao 
chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân tham gia 
phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

Ngoài ra các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự 
phòng lây nhiễm; chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/
AIDS; tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS; theo dõi, giám sát 
dịch tễ HIV/AIDS đều được thực hiện hiệu quả./.

Phương Huy - TTKSBT

TẬP HUẤN KỸ THUẬT PHUN, TẨM HÓA CHẤT
ĐIỀU TRA, GIÁM SÁT, PHÂN LOẠI MUỖI SỐT XUẤT HUYẾT 

Ngày 15/8/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức 
tập huấn kỹ thuật phun, tẩm hóa chất, phương pháp điều 
tra, giám sát, phân loại muỗi sốt xuất huyết năm 2019.

Tham dự tấp huấn các học viên được hướng dẫn 
về qui trình điều tra, giám sát và sử dụng máy phun diệt 
muỗi khi có dịch xảy ra. Học viên được thực hành trực 
tiếp cách bắt muỗi, xác định phân biệt loài, sử dụng máy 
phun, quy trình phun, cách phun, pha chế hóa chất diệt 
muỗi và hệ thống báo cáo khi có dịch xảy ra.

PGS.TS Nguyễn Đình Sơn - Phó giám đốc phụ trách 
Trung tâm KSBT nêu rõ sự cần thiết của lớp tập huấn nhằm 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các cán bộ 
phụ trách, các cán bộ mới của các huyện/ thị xã/ thành phố 
để thực hiện đúng, kịp thời các qui trình về  điều tra, giám 
sát và xử lý véc tơ và sử dụng máy phun diệt muỗi truyền 
bệnh sốt xuất huyết, sốt rét  đảm bảo cho công tác phòng 
chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua 
tập huấn học viên nắm được đầy đủ các kiến thức cần thiết 
cho công tác phòng chống dịch tại địa phương, đảm bảo 
thực hiện theo đúng qui trình của Bộ Y tế./.

Nguyễn Ngọc Duy - TTKSBT 

4 TIN HOẠT ĐỘNG
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TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “TRIỂN KHAI GIẢM 
THIỂU RÁC THẢI NHỰA TRONG NGÀNH Y TẾ”

Ngày 16/8/2019, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến 
“Triển khai giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành Y tế”, kết 
nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tham 
dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có TS.BS Nguyễn Nam 
Hùng - Giám đốc Sở Y tế cùng với lãnh đạo các bệnh viện 
thuộc bộ, ngành đóng trên địa bàn, các sở ban ngành, 
đơn vị y tế trực thuộc, TTYT huyện, thị, thành phố. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị 
Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết thực hiện ý kiến chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính Phủ về vấn đề rác thải nhựa. 
Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị về giảm thiểu chất 
thải nhựa trong ngành Y tế. Với mục đích triển khai sâu 
rộng nội dung Chỉ thị đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong 
ngành Y tế nhằm chung tay hành động, giải quyết vấn đề 
giảm thiểu rác thải nhựa của quốc gia; tuyên truyền nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong ngành Y tế; sự phối hợp tham 
gia của người bệnh, người nhà người bệnh; các cấp ban 
ngành, đoàn thể và cộng đồng về giảm thiểu chất thải 
nhựa trong ngành Y tế.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và đại diện thường trú UNDP tại 
Việt Nam về vấn đề môi trường hiện nay và các nội dung 
thiết yếu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành 
Y tế tại Việt Nam.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế cũng đã diễn ra lễ ký 
cam kết về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế 
giữa Giám đốc Sở Y tế với Giám đốc các bệnh viện trực 
thuộc Sở Y tế./.                              Ngọc Thạch - TTKSBT

HỘI THI “CÁN BỘ QUẢN LÝ GIỎI 
CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM”

Ngày 02 tháng 8 năm 2019 tại khách sạn Duy Tân, 
thành phố Huế. Chi cục ATVSTP tổ chức Hội thi “Cán 
bộ quản lý giỏi công tác An toàn vệ sinh thực phẩm” tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2019. Đến dự Hội thi, có ông Lê 
Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn 
Ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham gia có 9 đội thi 
đại diện cho 9 huyện/thị xã/thành phố Huế và đông đảo 
các cổ động viên.

Hội thi gồm 3 phần: chào hỏi; kiến thức gồm: trắc 
nghiệm và trả lời trực tiếp xử lý 1 tình huống;  thi năng 
khiếu.  Các đội xây dựng tiểu phẩm ngắn, kịch ngắn, hoạt 
cảnh, thơ ca, hò vè... phù hợp với chủ đề cuộc thi, thể 
hiện tư duy đột phá, tính sáng tạo, cái nhìn tổng quan, 
toàn diện về công tác ATVSTP, đề xuất những ý tưởng, 
giải pháp, sáng kiến trong thời gian tới. Các đội thi đã thể 
hiện rất suất sắc, đem lại nhiều bất ngờ cho Ban Giám 
khảo và các cổ động viên, tạo nên không khí sôi động, 
hấp dẫn, lôi cuốn.

Kết quả: Giải nhất: Đội thi Hương Thủy; Giải nhì: Phú 
Vang và A Lưới; Giải ba: Hương Trà và Quảng Điền; 
Giải khuyến khích: Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và 
thành phố Huế. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao giải: Chào hỏi 

ấn tượng nhất cho

 

Đội thi Hương Thủy; Giải quyết tình 


