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I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 10 NĂM 2008
A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG (từ ngày 21/9/2008 đến ngày 20/10/2008)
1. Tình hình dịch bệnh
1.1.Viêm phổi do vi rút (Cúm A H5N1): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới;
tổng số mắc/chết từ đầu năm đến nay trên cả nước là 5/5. Tích luỹ cả nước tính từ trường hợp
mắc đầu tiên (tháng 12/2003) đến nay là 106 trường hợp mắc, 52 trường hợp chết tại 36
tỉnh/thành phố.
1.2.Tiêu chảy cấp: Trong tháng ghi nhận 50 trường hợp mắc mới, không có tử vong. Tích luỹ
số mắc/chết trên cả nước từ đầu năm đến nay là 4.677/0.
1.3.Thương hàn (A01): Trong tháng có 10 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/chếtlà 132/0.
Tích luỹ số mắc/chết trên cả nước từ đầu năm đến nay là 663/0. So với cùng kỳ năm2007, số
mắc giảm 24,3%, không có tử vong.
1.4.Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng có 17 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/chết
là 39/0. Báo cáo bổ sung 496 trường hợp từ các tháng trước nâng tích luỹ số mắc/chết trên cả
nước từ đầu năm đến nay là 1084/14. So với cùng kỳ năm 2007, số mắc tăng 22,5%, số tử
vong giảm 01 trường hợp.
1.5.Sốt xuất huyết (A90): Trong tháng có 39 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/chết là
14.975/15. Tích luỹ số mắc/chết trên cả nước từ đầu năm đến nay là 63.575/64. So với cùng kỳ
năm 2007, số mắc giảm 20,6%, số tử vong giảm 07 trường hợp.
1.6.Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong tháng có 55 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/chết
là 1.014/01. Tích luỹ số mắc/chết trên cả nước từ đầu năm đến nay là 5.859/3. So với cùng kỳ
năm 2007, số mắc giảm 6,7%, số chết tăng 02 trường hợp.

1.7.Viêm màng não do não mô cầu (A39.0): Trong tháng có 9 địa phương ghi nhận với tổng
số mắc/chết là 151/0. Tích luỹ số mắc/tử vong trên cả nước từ đầu năm đến nay là 498/2. So
với cùng kỳ năm 2007, số mắc tăng 4,4%, số tử vong tăng 01 trường hợp.
1.8.Dịch hạch (A20): Trong tháng không ghi nhận trường hợp nào. Tích luỹ số mắc/chết trên
cả nước từ đầu năm đến nay là 0/0.
1.9.Sốt rét: Trong tháng có 9 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/chết là 5660/0. Tích luỹ
số mắc/tử vong trên cả nước từ đầu năm đến nay là 38983/10. So với cùng kỳ năm 2007, số
mắc tăng 7,1%, số tử vong tăng 02 trường hợp.
2. Hoạt động Y tế dự phòng
Bộ Y tế có các công văn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch sau lũ
lụt;hỗ trợ địa phương vật tư hóa chất cho các tỉnh để chủ động phòng chống dịch bệnh; theo
dõi, giám sát và tổ chức đoàn công tác tình hình dịch bệnh tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
tại Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh.Bộ Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo các tỉnh xây
dựng kế hoạch dập dịch sốt xuất huyết 4 tháng cuối năm. Chỉ đạo kịp thời để khống chế dịch
tiêu chảy cấp tại Hải Phòng và Nghệ An. Theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm dịch y tế biên giới
tại các đơn vị kiểm dịch y tế trên toàn quốc.
Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo lần 5 kế hoạch truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi
trường, thay đổi hành vi vệ sinh; xây dựng hoàn chỉnh dự thảo lần 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia nước hợp vệ sinh hộ gia đình nông thôn; dự thảo chuyển đổi Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn
uống số 1329/2002/QĐ-BYT và Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch số 09/2005/QĐ-BYT thành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo lần 3 Thông tư hướng dẫn vệ sinh
phòng bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Bộ Y tế đã
hướng dẫn các tỉnh xây dựng mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho vùng ven biển, vùng lũ lụt và
miền núi.
B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Bộ Y tế đang tích cực triển khai Đề án 1816 về tăng cường cán bộ y tế tuyến trung ương hỗ
trợ kỹ thuật cho tuyến dưới. Đặc biệt xây dựng biểu mẫu, hướng dẫn kiểm tra, thành lập các
đoàn thanh kiểm tra tiến độ triển khai đề án của các đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn khi
thực hiện đề án. Đang xây dựng và hoàn thiện dự án Luật phòng chống tác hại thuốc lá để
trình Quốc hội trong năm 2009-2010. Chuẩn bị đề án đầu tư mạng lưới cơ sở hạt nhân và xạ
trị đến năm 2020. Bộ Y tế chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm công tác phòng chống
phong của Việt Nam. Hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều
khiển phương tiện giao thông và cung cấp thông tin cho báo đài để người dân hiểu đúng về
quy định này.
C. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
Tính đến 18/9/2008, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 134716, số bệnh nhân AIDS
hiện tại là 29116, số người nhiễm HIV tử vong là 41253 trường hợp, trong đó:
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- So sánh với tháng 9/2008, số người phát hiện có HIV tăng 1859 trường hợp, số bệnh nhân
AIDS giảm 13 trường hợp, số tử vong do AIDS giảm 543 trường hợp.
- So sánh với tháng 10/2007, số người phát hiện có HIV tăng 1222 trường hợp, số bệnh nhân
AIDS tăng 687 trường hợp, số tử vong do AIDS giảm 195 trường hợp.
b. Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS
Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch liên tịch “Toàn dân tham gia phòng, chống
HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc
gia phòng, chống HIV/AIDS; Đang xin ý kiến các bộ, ngành về Dự thảo Đề án tách Chương
trình Phòng, chống HIV/AIDS thành Chương trình mục tiêu quốc gia riêng; Bộ Y tế đang
phối hợp các tổ chức quốc tế chuẩn bị cho Tháng hành động quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS; Làm việc với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức
các sự kiện trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; Triển khai các hoạt
động phục vụ cuộc thi sáng tác biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam. Tổ chức
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, điều trị HIV/AIDS khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu.
D. CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
a. Tình hình ngộ độc thực phẩm
Trong tháng xảy ra 13 vụ NĐTP tại 09 tỉnh/thành phố: Bắc Kạn (03 vụ), Thanh Hoá (03 vụ),
Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Yên Bái, Hải Dương, Ninh Thuận, Quảng Ninh và
Thừa Thiên Huế. Trong đó số người tham gia các bữa ăn là 2652 người, số người mắc 497,
số người nhập viện 418 và số người tử vong là 01 (tại Thừa Thiên Huế do độc tố cá nóc).
Nguyên nhân do vi sinh 01 vụ, thực phẩm có độc (cá nóc) 01 vụ, do nấm 01 vụ, chưa xác
định được nguyên nhân 11 vụ.
b. Hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
Về vụ việc sữa có chất Melamine, ngay sau khi nhận được thông tin sữa có nguồn gốc từ
Trung Quốc có chất Melamine, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành chức năng,
với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) khẩn trương tiến

hành hàng loạt các biện pháp cần thiết nhằm phát hiện, ngăn chặn sữa và các sản phẩm sữa có
chất Melamine lưu thông trên thị trường. Kết quả của các hoạt động này đã được Bộ Y tế báo
cáo Thủ tướng Chính phủ tại các Báo cáo số 1021/BC-BYT ngày 24 tháng 9 năm 2008 Báo
cáo các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác quản lý liên quan đến mặt hàng sữa và các
sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu sữa trên thị trường và Báo cáo số 1076/BC-BYT ngày
08 tháng 10 năm 2008 Báo cáo các hoạt động đã triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sữa
nhiễm Melamine và đề xuất biện pháp xử lý. Cho đến nay, Bộ Y tế đã kiểm soát được tình
trạng sữa có chất Melamine. Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2008, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị
sơ kết công tác kiểm tra sữa và nguyên liệu sữa có chất Melamine.
Về vấn đề sử dụng Cacbonat Canxi trong sản xuất kẹo ở Hoài Đức, Hà Nội, Bộ Y tế đã có
công văn bản trả lời Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công An) về việc sử dụng CaCO3 trong
thực phẩm và bánh kẹo. Kết quả xét nghiệm cho thấy các thành phần đó hầu nhưđều đạt tiêu
chuẩn quy định của JECFA và Codex.
Bộ Y tế đang xây dựng 03 Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn
thực phẩm và dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động của các Dự án trên về nâng
cao năng lực quản lý chất lượng, Thông tin giáo dục truyền thông và đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm đối với thức ăn đường phố.
E. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC
1. Công tác Pháp chế
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Bộ Y tế phối hợp với Tổng hội y
học Việt Nam tổ chức hội thảo xin ý kiến Luật khám bệnh, chữa bệnh đối với tổ chức pháp
chế các bộ, ngành, các hội nghề nghiệp có liên quan. Bộ Y tế đã hoàn thiện hồ sơ bằng khen
để chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ. Đã kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại một số
đơn vị ngành y tế và làm các thủ tục về khen thưởng thường xuyên (Huy chương, Huân
chương và Bằng khen các loại, Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân". Đã tổ chức cuộc thi
kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện cuộc vận động, học tập theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Công tác Thanh tra
Trong tháng 10, Bộ Y tế nhận được 61 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân
thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế, trong đó có 38 đơn đề nghị, phản ánh, 8 đơn khiếu nại
và 15 đơn tố cáo. Trong 61 đơn thư nhận được có 50 đơn thư có danh và 11 đơn thư nặc danh
về 48 vụ việc (13 đơn trùng). Một số nội dung chủ yếu của các đơn thư gồm: Công tác khám
chữa bệnh (36 đơn), Về kinh tế xã hội (24 đơn); Về công tác vệ sinh (1 đơn). Trong số này,
chỉ có 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế.
Bộ Y tế đã thành lập 15 đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về sữa và các sản phẩm từ sữa. Kết
quả sơ bộ tính đến ngày 10/10/2008 đã thanh, kiểm tra được 2010 lượt cơ sở, tổng số mẫu lấy
xét nghiệm Melamine 228 mẫu, trong đó đã phát hiện là 23 sản phẩm có Melamine. Ngoài ra,
Bộ Y tế đã tổ chức các đoàn thanh tra về rác thải y tế cùng Cục Cảnh sát môi trường, công an
Hà Nội về rác thải y tế; Thanh kiểm tra về kiểm dịch y tế quốc tế tại 03 tỉnh/thành phố gồm:
Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Đã thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá
thuốc dùng cho người và các quy định chuyên môn khác liên quan đến hành nghề dược;

thanh tra việc thực hiện quy định về nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất thuốc đông y, thuốc từ
dược liệu và văcxin sinh phẩm y tế tại Bình Định, Gia Lai, KonTum, ĐắcLắc.
3. Công tác chăm sóc Sức khoẻ Bà mẹ – Trẻ em
Bộ Y tế đã tổ chức các đợt giám sát tình hình triển khai thực hiện các nội dung hoạt động
theo kế hoach của Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh
dịch nguy hiểm, HIV/AIDS đã được phê duyệt tại Hải Dương, Quảng Ninh. Rà soát, bổ sung
dự thảo định mức thuốc thiết yếu và vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật sức khỏe sinh
sản sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo của Tổng cục Dân số tổ
chức tại Hải Phòng và Bình Dương. Xây dựng và chỉnh sửa phân tuyến quản lý, nhiệm vụ
chuyên môn kỹ thuật của hệ Sức khoẻ sinh sản. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách,
bảo vệ trước các cơ quan tổng hợp của Chính phủ về Dự án Chăm sóc sức khoẻ thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009. Đã hướng dẫn địa phương và tổ chức kiểm tra
cuối năm của hệ Sức khoẻ sinh sản. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn giảng viên tuyến tỉnh
cho 20 tỉnh về nội dung Phá thai an toàn; Chăm sóc sơ sinh theo kế hoạch đào tạo trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm,
HIV/AIDS.
4. Công tác hợp tác Quốc tế
Trong tháng, Bộ Y tế đã thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao. Bộ trưởng Bộ Y tế đã dự kỳ
họp lần thứ 59 WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tại Philippine và thăm Singapore. Lãnh
đạo Bộ Y tế tiếp Tập đoàn Reschereiter GMBH (Áo), đại diện tổ chức JICA tại Việt Nam;
làm việc với Đại sứ quán Thuỵ Điển về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực y tế trong thời
gian tới. Bộ Y tế đã làm việc với WHO về kế hoạch phòng chống đại dịch Cúm; làm việc với
Đại sứ quán Hoa Kỳ về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS; họp với Đại sứ quán New
Zealand về việc nhập khẩu sữa từ New Zealand vào Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Y tế tham gia
đồng chủ trì cuộc họp nhóm các đối tác về y tế (HPG) về các nội dung: dự thảo tuyên bố Hà
Nội trong lĩnh vực Y tế, khung chi tiêu trung hạn và giới thiệu về Đề án 1816.
5. Công tác Y Dược cổ truyền
Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi, Trung ương Hội Đông y Việt Nam và
hiệp Hội làng nghề Việt Nam tổ chức thành công ngày Hội “Đông y với sức khoẻ cộng
đồng”. Đang tổng hợp số liệu để chuẩn bị tổ chức Hội nghị Đánh giá 5 năm triển khai thực
hiện Quyết định 222/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách Quốc
gia đến năm 2010 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong tháng Bộ Y tế đã dự thảo “Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 24CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển đông y Việt Nam và
Hội Đông y trong tình hình mới” để xin ý kiến đóng góp; dự thảo Đề án “Củng cố và phát
triển mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tuyến tỉnh, huyện, xã”.
6. Công tác tổ chức cán bộ
Bộ Y tế tiếp tục xây dựng các đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo
quy định tại Nghị định số 188/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Thu gọn các đầu mối, xây dựng đề
án sắp xếp lại các đơn vị công nghệ thông tin, các tạp chí. Bộ Y tế đang hướng dẫn, đôn đốc
các Viện Nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi và phương án kiện toàn tổ chức và hoạt

động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính
phủ. Làm việc với Bộ Nội vụ về đề nghị bổ sung biên chế hành chính năm 2008 cho Bộ Y tế.
Đang tổ chức kỳ thi thi nâng ngạch năm 2008 đối với Bác sỹ chính, dược sỹ chính lên Bác sỹ
cao cấp, dược sỹ cao cấp cho 45 đồng chí và tổng hợp xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng
ngach từ bác sĩ, dược sỹ lên Bác sỹ chính, dược sĩ chính và các ngạch công chức, viên chức
khác. Đã xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định
số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Y tế đang hoàn thiện để trình Chính phủ dự thảo
Nghị định của Chính phủ về chế độ, chính sách thu hút cán bộ y tế về công tác tại vùng khó
khăn, vùng sâu, vùng xa.
7. Công tác Bảo hiểm Y tế :
Trong tháng, Bộ Y tế đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm Y tế tại tỉnh Hà Nam. Đã
phối hợp với Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật
Bảo hiểm Y tế trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 và ban hành thông tư liên tịch số
10/2008/TTLT-BYT-BTC ngày 24/9/2008 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính về Hướng dẫn
thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện đối với thành viên thuộc hộ cận nghèo. Bộ Y tế cũng đang
tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp giữa ngành y tế với Bảo hiểm Xã hội Việt
Nam.
8. Công tác quản lý dược
Bộ Y tế tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan triển khai các biện
pháp quản lý chặt chẽ về giá thúôc; kiểm soát thông tin về giá ship. Giá xuất xưởng đối với
các loại thuốc được nhập khẩu và sản xuất trong nước, giá bán thuốc tại các nhà thuốc bệnh
viện, đặc biệt tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đã phối hợp với các
cơ quan truyền thông đại chúng để đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về giá thuốc.
Bộ Y tế đã hoàn thiện Đề cương Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược; dựthảo
Quyết định về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp trình Chính phủ. Đã hoàn thiện
bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế và Bộ Công thương về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hoá dược,
công nghiệp dược và triển khai các biện pháp bình ổn thị trường dược phẩm Việt Nam.
9. Công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình
Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực
hiện Trung tâm dân số – Kế hoạch hoá gia đình cấp huyện; xây dựng báo cáo trình Thủ tướng
Chính phủ về kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia
đình tại các địa phương. Đang tích cực tăng cường công tác truyền thông về dân số và kế
hoạch hoá gia đình, sản xuất và cung cấp các tài liệu, ấn phẩm truyền thông cho các cơ sở. Tổ
chức đào tạo cán bộ chuyên trách dân số cho tuyến xã.
II. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ
Trong tháng, Lãnh đạo Bộ Y tế tập trung chỉ đạo công tác kiểm soát sữa có chất Melamine
trên thị trường, phòng chống dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt suất huyết, sốt rét và
các bệnh dịch mùa đông xuân; chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về việc sử dụng sữa
không có melanin kịp thời và tăng cường kiểm tra, giám sát, thu hồi sữa có chứa melamine;
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các đề án trình Chính phủ, hoàn thiện các luật Bảo hiểm Y tế, khám
chữa bệnh, sửa đổi luật Dân số; chỉ đạo xây dựng dự án cải cách cơ chế hoạt động, cơ chế tài

chính của ngành trong đó có khung giá viện phí; chỉ đạo sâu sát việc triển khai Đề án 1816
tăng cường bác sĩ tuyến trung ương hỗ trợ cho địa phương; ổn định tổ chức của hệ thống dân
số của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo Bộ phối hợp với Ban
Tuyên giáo Trung ương để xin ý kiến Ban chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo sơ kết 3 năm triển
khai Nghị quyết 46 và 47 của Bộ Chính trị và đánh giá 05 năm triển khai Chỉ thị 06 của Ban
Bí thư về y tế cơ sở. Chỉ đạo kiện toàn cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y
tế.
Lãnh đạo Bộ Y tế đi công tác chỉ đạo tại địa phương và mở rộng hợp tác quốc tế. Bộ trưởng
Bộ Y tế đi Singapore và Philippine. Lãnh đạo Bộ Y tế tiếp Đại sứ quán Hoa Kỳ, New
Zealand, đại diện của JICA, địa diện tập đoàn Reschereiter, đại diện của WHO, Đại sứ quán
Thuỵ Điển.
III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2008
1. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm A H5N1, sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy
cấp nguy hiểm do phẩy khuẩn tả và các bệnh dịch trong mùa đông. Tiếp tục chỉ đạo công tác
chuẩn bị dự phòng đối phó với những cơn bão lớn vào những tháng cuối năm.
2. Chỉ đạo hoàn thành tiến độ các đề án trình Chính phủ trong tháng 11. Báo cáo sơ kết 3 năm
triển khai Nghị quýêt 46 và 47 của Bộ Chính trị và đánh giá 05 năm triển khai Chỉ thị 06 của
Ban bí thư về y tế cơ sở với Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Chỉ đạo triển khai thực hiện các đề
án đã được Chính phủ phê duyệt.
3. Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung đề án đổi mới hoạt động, đổi mới cơ chế tài
chính để trình Chính phủ, Ban Bí thư; hoàn thiện trình Quốc hội sửa đổi điều 10 của Pháp
lệnh dân số; hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội
khoá XII. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra rà soát các văn
bản ban hành từ đầu năm 2008.
4. Bộ trưởng Bộ Y tế tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Cộng hoà dân chủ
nhân dân Trung Hoa, ký kết Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới Việt Nam – Trung Quốc và
kết hợp song phương Trung Quốc trong tháng 10/2008.
5. Tiếp tục chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra, thu hồi sữa có Melamine, tăng cường kiểm tra
thực hiện BHYT ở các bệnh viện, kiểm tra bệnh viện cuối năm.
6. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án 1816 về luân phiên, luân chuyển cán bộ y tế ở các
bệnh viện tuyến trung ương về bệnh viện tuyến tỉnh, chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác y tế
năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009, kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2009
với Hội nghị gặp mặt cán bộ y tế cơ sở tiêu biểu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Trên đây là kết quả hoạt động của Bộ Y tế tính từ 21/9/2008 đến 20/10/2008. Bộ Y tế xin gửi
Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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