
THƯ
Chúc mừng năm mới

Kính gửi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đã và đang công tác trong Ngành Y tế tỉnh nhà lời kính chúc Sức khỏe, Hạnh phúc, An khang, Thịnh vượng.

Nhìn lại năm 2021, một năm với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước cũng như trên 

địa bàn tỉnh, Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã cử gần chín trăm cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một 

số tỉnh khác tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong tỉnh cùng với cả hệ thống chính trị đã và đang dồn toàn tâm, toàn 

lực để ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới. Đến nay trên địa 

bàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó có vai trò rất lớn của mỗi cán bộ, nhân viên y tế cả 

công lập và ngoài công lập. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân của các đồng chí đã luôn đồng hành, chia sẻ, 

là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên tinh thần to lớn để mỗi cán bộ y tế luôn vững vàng vượt qua những khó khăn để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Năm 2021 là năm thứ tư triển khai Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới, là năm có thay đổi về tổ 

chức bộ máy của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, từ 277 xuống còn 225 trạm y tế tuyến xã. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã 

được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh các tuyến được 

nâng cao, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công luôn đạt trên 95%; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được 

chú trọng, kip thời truyền tải các thông tin về sức khỏe, đặc biệt về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến mọi người dân; 

công tác y tế dự phòng được triển khai hiệu quả; an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm; công tác giám định y khoa, pháp 

y, pháp y tâm thần được thực hiện theo đúng quy định; công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm có nhiều chuyển biến tích cực; 

đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, cấp cứu và khám, chữa bệnh; công tác dân số đã chuyển trọng tâm 

sang công tác dân số và phát triển.

Một số chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt như: Số giường bệnh/vạn dân: 47; số bác sĩ/vạn dân đạt 14,2; 100% xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 90%; 100% các cơ sở y tế ứng 

dụng tổng thể công nghệ thông tin, số hóa ngành y tế theo lộ trình Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1883/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019; 98% thủ tục hành chính đạt mức độ 3,4; không để vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 

người mắc/vụ xảy ra; Duy trì tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng < 0,3%; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy 

định của Bộ Y tế cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 99,5%; tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng 

COVID -19 đạt trên 97,2%; tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID -19 đạt trên 97,5%.

Để đạt được những kết quả trên là những nỗ lực không mệt mỏi, đáng trân trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong toàn Ngành Y tế, trong đó có đóng góp của cả hệ thống y tế công lập, các đơn vị y tế ngành, y tế 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt cho Lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin trân trọng cảm ơn và biết ơn các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với 

mọi hoạt động của Ngành Y tế. Trân trọng cảm ơn các Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh, UBND các huyện, thị, thành; các 

cục, vụ viện của Bộ Y tế; các bệnh viện tuyến Trung ương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, phối kết hợp chặt chẽ để Ngành Y tế tỉnh 

Phú Thọ đạt được những thành tựu quan trọng về công tác Y tế - Dân số trong giai đoạn vừa qua.

Năm mới 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là trong tình hình dịch bệnh COCID-19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã được giao, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động Ngành Y tế luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa xin chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công 

tác trong Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ./.

Phú Thọ, ngày 01 tháng 01 năm 2022

Thân ái

Nguyễn Huy Ngọc

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

THƯ
Chúc mừng năm mới

Kính gửi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đã và đang công tác trong Ngành Y tế tỉnh nhà lời kính chúc Sức khỏe, Hạnh phúc, An khang, Thịnh vượng.

Nhìn lại năm 2021, một năm với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước cũng như trên 

địa bàn tỉnh, Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã cử gần chín trăm cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một 

số tỉnh khác tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong tỉnh cùng với cả hệ thống chính trị đã và đang dồn toàn tâm, toàn 

lực để ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới. Đến nay trên địa 

bàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó có vai trò rất lớn của mỗi cán bộ, nhân viên y tế cả 

công lập và ngoài công lập. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân của các đồng chí đã luôn đồng hành, chia sẻ, 

là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên tinh thần to lớn để mỗi cán bộ y tế luôn vững vàng vượt qua những khó khăn để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Năm 2021 là năm thứ tư triển khai Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới, là năm có thay đổi về tổ 

chức bộ máy của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, từ 277 xuống còn 225 trạm y tế tuyến xã. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã 

được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh các tuyến được 

nâng cao, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công luôn đạt trên 95%; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được 

chú trọng, kip thời truyền tải các thông tin về sức khỏe, đặc biệt về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến mọi người dân; 

công tác y tế dự phòng được triển khai hiệu quả; an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm; công tác giám định y khoa, pháp 

y, pháp y tâm thần được thực hiện theo đúng quy định; công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm có nhiều chuyển biến tích cực; 

đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, cấp cứu và khám, chữa bệnh; công tác dân số đã chuyển trọng tâm 

sang công tác dân số và phát triển.

Một số chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt như: Số giường bệnh/vạn dân: 47; số bác sĩ/vạn dân đạt 14,2; 100% xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 90%; 100% các cơ sở y tế ứng 

dụng tổng thể công nghệ thông tin, số hóa ngành y tế theo lộ trình Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1883/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019; 98% thủ tục hành chính đạt mức độ 3,4; không để vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 

người mắc/vụ xảy ra; Duy trì tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng < 0,3%; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy 

định của Bộ Y tế cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 99,5%; tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng 

COVID -19 đạt trên 97,2%; tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID -19 đạt trên 97,5%.

Để đạt được những kết quả trên là những nỗ lực không mệt mỏi, đáng trân trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong toàn Ngành Y tế, trong đó có đóng góp của cả hệ thống y tế công lập, các đơn vị y tế ngành, y tế 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt cho Lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin trân trọng cảm ơn và biết ơn các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với 

mọi hoạt động của Ngành Y tế. Trân trọng cảm ơn các Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh, UBND các huyện, thị, thành; các 

cục, vụ viện của Bộ Y tế; các bệnh viện tuyến Trung ương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, phối kết hợp chặt chẽ để Ngành Y tế tỉnh 

Phú Thọ đạt được những thành tựu quan trọng về công tác Y tế - Dân số trong giai đoạn vừa qua.

Năm mới 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là trong tình hình dịch bệnh COCID-19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã được giao, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động Ngành Y tế luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa xin chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công 

tác trong Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ./.

Phú Thọ, ngày 01 tháng 01 năm 2022

Thân ái

Nguyễn Huy Ngọc

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

THƯ
Chúc mừng năm mới

Kính gửi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin gửi tới 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong 

Ngành Y tế tỉnh nhà lời kính chúc Sức khỏe, Hạnh phúc, An khang, Thịnh vượng.

Nhìn lại năm 2021, một năm với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn 

biến phức tạp trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh, Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã 

cử gần chín trăm cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 

một số tỉnh khác tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong tỉnh cùng với cả 

hệ thống chính trị đã và đang dồn toàn tâm, toàn lực để ngăn chặn, khống chế và 

đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới. Đến 

nay trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, 

trong đó có vai trò rất lớn của mỗi cán bộ, nhân viên y tế cả công lập và ngoài 

công lập. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân của các đồng chí đã 

luôn đồng hành, chia sẻ, là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên tinh thần 

to lớn để mỗi cán bộ y tế luôn vững vàng vượt qua những khó khăn để hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Năm 2021 là năm thứ tư triển khai Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới, là năm có thay đổi 

về tổ chức bộ máy của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, từ 277 xuống còn 225 trạm 

y tế tuyến xã. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã được củng cố, kiện toàn theo 

hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh các 

tuyến được nâng cao, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công luôn đạt 

trên 95%; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được chú trọng, kip thời 

truyền tải các thông tin về sức khỏe, đặc biệt về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 đến mọi người dân; công tác y tế dự phòng được triển khai hiệu quả; 

an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm; công tác giám định y khoa, pháp y, 

pháp y tâm thần được thực hiện theo đúng quy định; công tác kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm có nhiều chuyển biến tích cực; đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công 

tác phòng bệnh, cấp cứu và khám, chữa bệnh; công tác dân số đã chuyển trọng 

tâm sang công tác dân số và phát triển.

Một số chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt như: Số giường bệnh/vạn dân: 47; 

số bác sĩ/vạn dân đạt 14,2; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 

tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 90%; 100% các cơ sở y tế ứng 

dụng tổng thể công nghệ thông tin, số hóa ngành y tế theo lộ trình Đề án đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019; 98% 

thủ tục hành chính đạt mức độ 3,4; không để vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 

người mắc/vụ xảy ra; Duy trì tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng < 0,3%; tỷ lệ 

tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định của Bộ Y tế cho trẻ em dưới 1 

tuổi đạt trên 99,5%; tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 02 mũi vắc xin 

phòng COVID -19 đạt trên 97,2%; tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm ít nhất 01 

mũi vắc xin phòng COVID -19 đạt trên 97,5%.

Để đạt được những kết quả trên là những nỗ lực không mệt mỏi, đáng trân 

trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn 

Ngành Y tế, trong đó có đóng góp của cả hệ thống y tế công lập, các đơn vị y tế 

ngành, y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt cho Lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin trân trọng cảm ơn và 

biết ơn các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Bộ Y tế đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời đối 

với mọi hoạt động của Ngành Y tế. Trân trọng cảm ơn các Ban, Ngành, Đoàn thể 

trong tỉnh, UBND các huyện, thị, thành; các cục, vụ viện của Bộ Y tế; các bệnh 

viện tuyến Trung ương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, phối kết hợp chặt chẽ để Ngành Y 

tế tỉnh Phú Thọ đạt được những thành tựu quan trọng về công tác Y tế - Dân số 

trong giai đoạn vừa qua.

Năm mới 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là trong tình hình 

dịch bệnh COCID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Để hoàn thành thắng lợi các 

mục tiêu, chỉ tiêu đã được giao, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động Ngành Y tế luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa xin chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đã và đang công tác trong Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ./.

Phú Thọ, ngày 01 tháng 01 năm 2022

Thân ái

Nguyễn Huy Ngọc

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Phú Thọ, ngày 01 tháng 01 năm 2022

Thân ái

Nguyễn Huy Ngọc

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Một số chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt như: Số giường bệnh/vạn dân: 47; 

số bác sĩ/vạn dân đạt 14,2; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 

tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 90%; 100% các cơ sở y tế ứng 

dụng tổng thể công nghệ thông tin, số hóa ngành y tế theo lộ trình Đề án đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019; 98% 

thủ tục hành chính đạt mức độ 3,4; không để vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 

người mắc/vụ xảy ra; Duy trì tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng < 0,3%; tỷ lệ 

tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định của Bộ Y tế cho trẻ em dưới 1 

tuổi đạt trên 99,5%; tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 02 mũi vắc xin 

phòng COVID -19 đạt trên 97,2%; tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm ít nhất 01 

mũi vắc xin phòng COVID -19 đạt trên 97,5%.

Để đạt được những kết quả trên là những nỗ lực không mệt mỏi, đáng trân 

trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn 

Ngành Y tế, trong đó có đóng góp của cả hệ thống y tế công lập, các đơn vị y tế 

ngành, y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt cho Lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin trân trọng cảm ơn và 

biết ơn các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Bộ Y tế đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời đối 

với mọi hoạt động của Ngành Y tế. Trân trọng cảm ơn các Ban, Ngành, Đoàn thể 

trong tỉnh, UBND các huyện, thị, thành; các cục, vụ viện của Bộ Y tế; các bệnh 

viện tuyến Trung ương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, phối kết hợp chặt chẽ để Ngành Y 

tế tỉnh Phú Thọ đạt được những thành tựu quan trọng về công tác Y tế - Dân số 

trong giai đoạn vừa qua.

Năm mới 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là trong tình hình 

dịch bệnh COCID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Để hoàn thành thắng lợi các 

mục tiêu, chỉ tiêu đã được giao, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động Ngành Y tế luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa xin chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đã và đang công tác trong Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ./.

THƯ
Chúc mừng năm mới

Kính gửi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin gửi tới 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong 

Ngành Y tế tỉnh nhà lời kính chúc Sức khỏe, Hạnh phúc, An khang, Thịnh vượng.

Nhìn lại năm 2021, một năm với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn 

biến phức tạp trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh, Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã 

cử gần chín trăm cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 

một số tỉnh khác tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong tỉnh cùng với cả 

hệ thống chính trị đã và đang dồn toàn tâm, toàn lực để ngăn chặn, khống chế và 

đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới. Đến 

nay trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, 

trong đó có vai trò rất lớn của mỗi cán bộ, nhân viên y tế cả công lập và ngoài 

công lập. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân của các đồng chí đã 

luôn đồng hành, chia sẻ, là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên tinh thần 

to lớn để mỗi cán bộ y tế luôn vững vàng vượt qua những khó khăn để hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Năm 2021 là năm thứ tư triển khai Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới, là năm có thay đổi 

về tổ chức bộ máy của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, từ 277 xuống còn 225 trạm 

y tế tuyến xã. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã được củng cố, kiện toàn theo 

hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh các 

tuyến được nâng cao, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công luôn đạt 

trên 95%; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được chú trọng, kip thời 

truyền tải các thông tin về sức khỏe, đặc biệt về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 đến mọi người dân; công tác y tế dự phòng được triển khai hiệu quả; 

an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm; công tác giám định y khoa, pháp y, 

pháp y tâm thần được thực hiện theo đúng quy định; công tác kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm có nhiều chuyển biến tích cực; đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công 

tác phòng bệnh, cấp cứu và khám, chữa bệnh; công tác dân số đã chuyển trọng 

tâm sang công tác dân số và phát triển.
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