
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ VII, 

NHIỆM KỲ 2018 - 2023
Ngày 12- 01- 2018, Công đoàn ngành Y tế tỉnh 

Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần VII, nhiệm kỳ 2018 
- 2023. Đến dự  và chỉ đạo Đại hội có Ts.Bs Nguyễn 
Nam Hùng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y 
tế, ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; 
khách mời và đại diện 9 công đoàn y tế huyện, thị, 
thành phố cùng 128 đoàn viên công đoàn ưu tú đại 
diện cho cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở.

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 
TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 
VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2018

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an 
toàn thực phẩm có Chỉ thị số 09/CT-BCĐTƯVSATTP 
ngày 25 -12-2017 về việc tăng cường các biện pháp 
bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống 
ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm 
trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội 
Xuân 2018. Các ban ngành liên quan của các cấp 
triển khai với nhiều hoạt động trong đó:

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông đến các đối 
tượng sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực 
phẩm, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp 
luật về điều kiện ATTP đối với cơ sở, trang thiết bị, 
vệ sinh cá nhân người sản xuất, chế biến thực phẩm; 
quy định nguồn gốc, bảo đảm ATTP đối với nguyên 
liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, ghi nhãn thực 
phẩm; vệ sinh ăn uống; lựa chọn, bảo quản, chế biến 
và sử dụng thực phẩm an toàn; phòng, chống ngộ 
độc do sử dụng rượu không an toàn, lạm dụng rượu.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Tập 
trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 
như: các chợ, trung tâm thương mại đầu mối; cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt, rau 
củ quả tươi sống, bánh, mứ ợu, bia, nước giải 
khát, phụ gia thực phẩm;các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn uống, thức ăn đường phố tập trung trên địa 
bàn. Kết hợp lấy mẫu thực phẩm, ưu tiên xét nghiệm 
sớm các chỉ tiêu về ATTP. Phát hiện sớm các hành vi 
vi phạm về ATTP, kiên quyết xử ác hành 
vi và sản phẩm vi phạm về ATTP theo đúng quy định 
của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cửa khẩu, xử l  
nghiêm các hành vi buôn lậu thực phẩm qua biên giới.

- Công khai các cơ sở vi phạm, kết quả xử l  vi 
phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm để cảnh báo cho cộng đồng, đồng thời biểu 
dương và công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm chấp hành tốt các quy định về ATTP trên 
các phương tiện thông tin đại chúng.

     BBT

Tại Đại hội, đồng chí Lê Viết Bắc - Chủ tịch Công 
đoàn ngành Y tế, Phó giám đốc Sở Y tế trình bày 
báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018. Trong nhiệm kỳ qua, 
Công đoàn ngành Y tế đã phát huy vai trò của tổ 
chức công đoàn trong công tác bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. 
Các cấp công đoàn không  ngừng đổi mới và nâng 
cao chất lượng hoạt động; tổ chức có hiệu quả các 
phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong 
trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút 
đông đảo đội ngũ y, bác sĩ tham gia với nhiều đề tài 
sáng kiến hữu ích góp phần nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt cuộc 
vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 

Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2018-2023

(Xem tiếp trang 3)
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CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY CHẾT TẾ BÀO NÃO SỚM
não phải làm việc vất vả hơn để thực hiện vai trò của 
mình, có thể bị teo nhỏ.

4. Mất ngủ
Theo Quỹ giấc ngủ quốc gia Mỹ cho biết phần lớn 

người trưởng thành cần ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm. Điều 
này sẽ cho não của chúng ta đủ thời gian để trải qua các 
giai đoạn của giấc ngủ, dần dần trở nên sâu hơn và kết 
thúc ở giấc ngủ REM (giấc ngủ chuyển động mắt nhanh).

Giấc ngủ REM là thời điểm bộ não vừa tích cực làm 
việc để giữ cho chúng ta ngủ ngon - ví dụ như bằng cách 
khiến chân tay “tê liệt” ở trạng thái mơ - đồng thời cũng 
kích hoạt các vùng não chịu trách nhiệm cho việc học tập. 
Điều này giúp trí nhớ được củng cố và lưu giữ, năng lượng 
được bổ sung. Do đó không có gì ngạc nhiên nếu những 
người thường xuyên mất ngủ khó tập trung.

Một nghiên cứu cho thấy những hậu quả này phù hợp 
với tổn thương ở não: các tế bào thần kinh ở vùng sản 
sinh năng lượng có tên là locus coeruleus (LC) bắt đầu 
chết khi mất ngủ kéo dài. Không có những tế bào sản sinh 
năng lượng này, cơ thể không thể hoạt động bình thường 
trong ngày tiếp theo. Một nghiên cứu khác cho thấy thiếu 
ngủ có thể gây teo vỏ não, nhất là ở người trên 60 tuổi. 
Điều đó cho thấy giấc ngủ càng trở nên quan trọng khi 
chúng ta già.

5. Stress
Cố gắng giải quyết nhiều vấn đề một lúc sẽ dẫn đến 

stress. Đây là cách cơ thể đương đầu với thách thức, nên 
nó sẽ giúp ta bằng cách cải thiện sự tập trung và chú ý. 
Tuy nhiên, cơ thể chỉ đối phó được phần nào, và đến một 
thời điểm nào đó, nó phản tác dụng, khiến bạn mất tập 
trung, bồn chồn và kiệt sức.

Hormone stress cortisol, được giải phóng từ tuyến 
thượng thận chính là nguyên nhân gây ra trạng thái căng 
thẳng. Thông thường, hormone này có vai trò đưa năng 
lượng tới những nơi cần thiết nhất trong cơ thể như hệ 
tiêu hóa. Tuy nhiên, ở những người bị stress mãn tính, 
nồng độ cortisol có thể tăng cao đến mức não không sản 
sinh được thêm các tế bào tạo myelin và ít tế bào thần 
kinh hơn. Myelin là vật liệu tạo nên chất trắng của não 
và truyền thông tin giữa các nơ-ron. Những thay đổi này 
trong não có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần.

6. Cocaine và các loại ma túy khác
Các loại ma túy như: cocaine, methamphetamine, 

ma túy tổng hợp đều kích hoạt hệ thống “khen thưởng” 
của não, giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như 
serotonin, dopamine và norepinephrine. Điều này có thể 
gây ra cảm giác hưng phấn, làm tổn thương các nơ-ron 
chịu trách nhiệm giải phóng những chất mang lại cảm 
giác này. Hậu quả là người dùng có thể dần quen với 
thuốc, buộc họ phải tăng dần liều để đạt được sự hưng 
phấn. Điều đó khiến tế bào tổn hại và thậm chí bị chết.

Trong nghiên cứu năm 2003 về cocaine, các nhà khoa 
học đã xem xét mẫu não lấy từ 35 người sử dụng cocaine 
đã chết và so sánh với mẫu của 35 người không sử dụng. 
Họ thấy nồng độ dopamine thấp hơn nhiều ở những người 
dùng cocaine. 

Các nhà nghiên cứu tin rằng tổn thương này ở tế bào 
não dẫn tới nghiện ma túy và người nghiện sẽ càng ngày 
càng khó có cảm giác bình thường nếu thiếu ma túy./.

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

Khi chúng ta trưởng thành, đặc biệt tuổi già, có 
nhiều yếu tố sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh và giết 
chết các tế bào não. Theo các chuyên gia, một số thói 
quen hàng ngày của chúng ta có thể gây ảnh hưởng 
không tốt cho não bộ, về lâu dài có thể gây teo não, 
suy giảm trí nhớ.

1. Hút thuốc lá
Với mỗi điếu thuốc lá, người hút sẽ hít vào cơ thể trên 

7.000 hóa chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư. 
Hút thuốc lá còn gây ra một loạt những bệnh khác như: 
viêm phế quản mãn tính, khí phế thũng, bệnh tim và đột 
quỵ.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y khoa Quốc 
gia Pháp (2002), các nhà khoa học thấy rằng những con 
chuột bị nghiện nicotin tạo ra tế bào thần kinh ít hơn 50%. 
Nghiên cứu khác của Ấn Độ cho thấy một chất có trong 
thuốc lá là NNK có thể gây phản ứng quá mức ở các tế 
bào bạch cầu của não, buộc chúng tấn công cả những tế 
bào não khỏe mạnh.

Những phát hiện này có thể giải thích tại sao những 
người nghiện thuốc lá khi cố bỏ thuốc lại bị những vấn đề 
nhất thời về ý thức. Có thể, khi hút thuốc, tác dụng kích 
thích của nicotine đã làm giảm sút tính linh hoạt của thần 
kinh. Khi cai thuốc, những thiếu hụt này mới lộ rõ. Mặc dù 
não bộ có thể tự sản xuất thêm nhiều tế bào mới, nhưng 
có rất nhiều tác nhân xấu giết chết chúng. 

2. Uống rượu - bia 
Các nhà khoa học đã chứng minh, nếu trong 100 gam 

máu có 0,52 ml rượu nguyên chất, thì trong não có 0,41 
ml; thận có 0,39 ml; cơ bắp có 0,33 ml. Và cũng chính vì 
vậy, người uống rượu thường rơi vào trạng thái phấn khích 
tinh thần, khó kiểm soát hành vi và suy nghĩ của mình. Ở 
hệ thần kinh, ngay khi chỉ uống một lượng vừa phải (tương 
đương với 0,3 lít bia hoặc 100 ml rượu vang), tùy theo cân 
nặng và cấu tạo của cơ thể, cồn đã có tác động đến hệ 
thống thần kinh và đặc biệt là lên não: góc nhìn bị thu hẹp 
lại và thời gian phản ứng chậm đi. Các nhà nghiên cứu đã 
thấy rằng uống 50g cồn hằng ngày sẽ để lại tác hại vĩnh 
viễn với hệ thần kinh. Ước lượng vào khoảng 100.000 tế 
bào não sẽ bị giết chết khi uống một ly bia. Trong một 
cơn say rượu con số tế bào não chết đi có thể lên đến 
10.000.000. Do vậy, uống quá tửu lượng rượu & bia sẽ 
hủy hoại tế bào não.

3. Mất nước
Quan niệm rượu sẽ giết chết tế bào não bắt nguồn từ 

thực tế là đồ uống này khởi động một loạt quá trình trong 
cơ thể, chẳng hạn như vệ sinh. Khi uống nhiều rượu bia, 
chất cồn sẽ ức chế hormone vasopressin có tác dụng 
giữ nước trong cơ thể. Điều này khiến cơ thể không thể 
giữ được nước tiểu, dẫn đến mất nước. Đây là lý do khiến 
chúng ta có cảm giác khó chịu sau cơn say.

Nước chiếm 75% cấu tạo của não, khi bạn uống một ly 
rượu nên uống kèm một cốc nước lớn. Chúng ta cần uống 
nước cả ngày vì mất nước nhẹ có thể xảy ra ngay chỉ sau 
4 tiếng. Khi tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng, nó 
có thể khiến não bị phù vì cơ thể cố kéo thêm nước vào tế 
bào, hậu quả là tế bào có thể bị vỡ. 

Mất nước còn gây mất cân bằng điện giải, làm rối loạn 
truyền đạt thông tin giữa các tế bào thần kinh, dẫn đến 
hiện tượng co giật. Tất cả những nguyên nhân này khiến 
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mang lại lợi ích đáng kể cho các bà mẹ trong việc 
phòng ngừa nguy cơ tiểu đường týp 2.

“Chúng tôi phát hiện ra rằng, thời gian cho con 
bú càng dài có liên quan với giảm nguy cơ tiểu 
đường týp 2 ở phụ nữ”, người dẫn đầu nghiên cứu 
Erica Gunderson cho biết. Thực tế, phụ nữ cho 
con bú hơn 6 tháng giảm khoảng một nửa nguy cơ 
tiểu đường týp 2 so với phụ nữ chưa bao giờ cho 
con bú.

Ở trẻ em, bú mẹ có liên quan với giảm nguy cơ 
nhiễm trùng, tiểu đường týp 1 và týp 2, một số dạng 
ung thư, phòng ngừa nguy cơ thừa cân và béo phì. 
Ở các bà mẹ, cho con bú hỗ trợ giảm cân sau sinh, 
giảm nguy cơ ung thư vú và buồng trứng.

Nghiên cứu mới này sử dụng dữ liệu từ một 
nghiên cứu kéo dài 30 năm về bệnh tim. Trong 
nghiên cứu này, các tác giả cũng thu thập thông 
tin về việc mang thai và cho con bú. Những phụ 
nữ tham gia nghiên cứu cũng được xét nghiệm tiểu 
đường 5 năm/lần. Thông tin của hơn 1.200 phụ nữ 
được dùng cho nghiên cứu mới. Một nửa trong số 
đó là người da đen và một nửa là da trắng. Tất cả 
đều đã sinh con ít nhất 1 lần. 

Nhóm nghiên cứu hiệu chỉnh dữ liệu để tính đến 
các yếu tố có thể ảnh hưởng tới nguy cơ mắc tiểu 
đường týp 2 ở phụ nữ, bao gồm thu nhập, giáo dục, 
cân nặng, chất lượng chế độ ăn, hoạt động thể chất, 
sử dụng thuốc và các tình trạng sức khỏe khác.

Tại thời điểm kết thúc nghiên cứu 30 năm, 182 
phụ nữ bị tiểu đường týp 2. Kết quả cho thấy, những 
phụ nữ cho con bú từ 6-12 tháng giảm 48% nguy 
cơ tiểu đường týp 2 so với những phụ nữ chưa từng 
cho con bú.

(Theo Univadis/Health Day)
BSCKII Hầu Văn Nam

LỐI SỐNG LÀNH MẠNH GIÚP 
TĂNG TỚI 7 NĂM TUỔI THỌ 

Các nhà nghiên cứu cho biết, duy trì lối sống lành 
mạnh và tránh xa những hành vi nguy cơ có thể giúp 
tăng tới 7 năm tuổi thọ.

Được đăng trên tờ Health Affairs ngày 20/7, 
nghiên cứu này gồm hơn 14.000 người ở Mỹ tuổi từ 
50-89. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những 
người không bao giờ hút thuốc lá và không bị béo phì 
sống lâu hơn 4-5 năm so với dân số chung. Những 
người sử dụng đồ uống có cồn ở mức vừa phải cũng 
tăng hơn 7 năm tuổi thọ.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, nam giới không 
bị thừa cân, không bao giờ hút thuốc lá và uống rượu 
ở mức vừa phải sống trung bình lâu hơn 11 năm so 
với nam giới hút thuốc lá, thừa cân và lạm dụng rượu. 
Sự khác biệt ở phụ nữ thậm chí còn lớn hơn với 12 
năm.

Tác giả nghiên cứu Mikko Myrskylä, giám đốc viện 
nghiên cứu nhân khẩu học Max Planck ở Đức nói: 
“Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tầm 
quan trọng của việc phòng ngừa. 

Những người tránh xa các hành vi nguy cơ sống 
lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Các can thiệp chính sách 
hiệu quả nhằm vào các hành vi sức khỏe có thể giúp 
mang lại lợi ích”.

(Theo SK&ĐS)

CHO CON BÚ GIÚP GIẢM 
NGUY CƠ TIỂU ĐƯỜNG

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, cho con bú 

(Tiếp theo trang 1)

phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 12 điều y đức 
và quy tắc ứng xử; “Đổi mới phong cách thái độ 
phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh” làm chuyển biến tích cực về tinh 
thần thái độ phục vụ người bệnh, từng bước đáp 
ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh ngày càng tốt 
hơn… Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, 
Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã được LĐLĐ tỉnh và 
Công đoàn ngành Y tế Việt Nam tặng nhiều bằng 
khen và cờ thi đua xuất sắc.

Với tinh thần phương châm của Đại hội ''Đổi 
mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm" các đại biểu 

đã thống nhất các mục tiêu và phương hướng của 
Công đoàn ngành Y tế Thừa Thiên Huế trong nhiệm 
kỳ 2018 - 2023 và khẩu hiệu hành động là “Đổi mới 
sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn; vì 
quyền lợi của đoàn viên, vì tổ chức Công đoàn vững 
mạnh”. 

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn 
nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 đồng chí, đồng thời 
bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn LĐLĐ 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại hội Công đoàn ngành 
Y tế Việt Nam.

Tin, ảnh: Phương Huy - Công Khanh

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH...
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TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ ĐẠT ĐIỂM XUẤT 
SẮC, XẾP THỨ NHÌ TOÀN TỈNH VỀ CÔNG TÁC 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, từng bước phấn đấu xây 
dựng hệ sinh thái y tế thông minh theo hướng “Chính phủ 
điện tử”, “Chính quyền điện tử”. Đặc biệt là việc xác định rõ 
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong quá 
trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Hiệu quả thấy rõ là chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính được nâng cao rõ rệt. Tổ chức bộ máy tinh gọn hơn 
và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên một 
bước. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân, tổ chức. Công tác CCHC trong ngành đã thực 
sự góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tề - xã hội, 
ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Với những kết quả nổi bật của Sở Y tế trong công tác 
CCHC, ngày 29/12/2017, UBND đã có Quyết định số 3104/
QĐ-UBND về việc Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công 
tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện năm 2017; theo đó Sở Y tế đã đạt 93,45 
điểm, xếp loại Xuất sắc và xếp vị trí thứ 02/ 21 đơn vị  trong 
khối cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

BSCKI Hoàng Văn Đức -  Sở Y tế

SỞ Y TẾ ĐẠT GIẢI BA “HỘI THI CCVC 
ỨNG DỤNG CNTT TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

NĂM 2017 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” 
Ngày 30-12- 2017, tại Trung tâm Công nghệ thông tin 

tỉnh, UBND tỉnh tổ chức “Hội thi công chức, viên chức ứng 
dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2017”. Tham gia 
Hội thi có 140 thí sinh đến từ 20 cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh và 09 UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Đội tuyển Sở Y tế tham dự với 9 thành viên, do đ/c Lê 
Viết Bắc - Phó giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn và là thí 
sinh tham dự thi cùng 8 thành viên đại diện các phòng chức 
năng của Sở Y tế.

 Nội dung thi bao gồm: Kỹ năng về sử dụng máy tính, 
mạng, khai thác và xử lý công việc trên môi trường mạng, 
kiến thức về an toàn thông tin; Kỹ năng sử dụng hệ thống 
dịch vụ công của tỉnh. Các thí sinh trải qua 2 phần thi chính: 
phần thi tập thể dành cho lãnh đạo đơn vị, trưởng phòng, 
chuyên viên và cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả nhằm xử lý một tình huống khép kín trong quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính. Phần thi dành cho cán bộ 
chuyên trách CNTT với các kiến thức về an ninh, bảo mật 
hệ thống, kỹ năng xử lý các tình huống nhằm quản trị, vận 
hành tốt hệ thống mạng.

Đội tuyển Sở Y tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 
kết quả đạt giải ba toàn đoàn.

Ths Nguyễn Đào - Sở Y tế

 HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI HỌC TẬP 
NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Thực hiện Kế hoạch 40-KH/ĐUK ngày 30-11- 2017 của 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 24-01-2018 Đảng ủy 
Sở Y tế  tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai học tập Nghị 
quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XII. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Hùng-TUV, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Ban thường vụ Đảng ủy; 
lãnh đạo, bí thư và cấp ủy các chi bộ đảng bộ bộ phận. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy khối; đồng chí Lê Đắc Dũng - Trưởng 
ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trình 
bày cụ thể nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện 
Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, bao gồm: Nghị 
quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp 
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/
TW, ngày 25/10/2017 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết 20-NQ/TW, 
ngày 25/10/2017 “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị 
quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Công tác dân số trong 
tình hình mới”. Sau hội nghị, các chi bộ, đảng bộ bộ phận 
có kế hoạch chương trình hành động và tổ chức triển khai 
học tập Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên trong đơn vị.

   VK
TRUNG TÂM Y TẾ A LƯỚI KHÁM CHỮA BỆNH 

TẠI BẢN SÊ SÁP- CHDCND LÀO
Nhận được tờ trình của Đồn Biên phòng Nhâm, hiện 

nay tại Bản Sê Sáp - CHDCND Lào có nhiều người dân 
trong bản ốm, trưởng bản đề nghị Quân y Biên phòng 
Nhâm hỗ trợ khám chữa bệnh. 

Được sự cho phép của UBND huyện A Lưới, ngày 
13- 01-2018 Trung tâm y tế huyện A Lưới thành lập đoàn 
khám chữa bệnh và tiến hành xử lý môi trường tại bản Sê 
Sáp - CHDCND Lào. Đoàn gồm 10 cán bộ TTYT huyện 
A Lưới do đồng chí Hồ Bách Thắng - PGĐ, CTCĐCS làm 
trưởng đoàn, 05 đồng chí Quân y và biên phòng Nhâm - 
Việt Nam phối hợp, đã tiến hành khám bệnh cấp thuốc cho 
219 người dân của 45 hộ tại bản, phun thuốc diệt muỗi cho 
tất cả các nhà dân và cấp phát 50 chiếc màn cho các hộ, 
tổng kinh phí gần 30.000.000 đồng.

Sau đợt này TTYT huyện A Lưới tiếp tục kêu gọi đoàn 
viên công đoàn quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm, khẩn 
trương đưa đến hỗ trợ cho người dân, để kịp thời giữ ấm 
trong tình hình thời tiết này, việc làm này nhằm giúp đỡ 
nhân dân nước bạn Lào, tăng thêm tình đoàn kết, hữu 
nghị, gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai huyện A 
Lưới - Kà Lừm và nhân dân hai bên khu vực biên giới.

 Cn Hồ Thị Huệ - TTYT A Lưới


