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Căn cứ Công văn số 1439/UBND-TH  ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương thực hiện các nội dung trình tại kỳ họp 

thứ 16 HĐND thành phố, Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, lĩnh vực y tế, như 

sau: 

1. Về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: 

- Hiện nay, số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 

ngành Y tế là 7.162 cơ sở, trong đó: 

+ Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 241 cơ sở (nước uống đóng chai 157; 

nước đá dùng liền 39; thực phẩm chức năng 33; phụ gia, chất hỗ trợ chế biến 12 cơ sở); 

diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là 202 cơ sở, đã cấp Giấy 195/202 cơ 

sở (đạt 96,5%), diện không cấp giấy 39 cơ sở.  

+ Số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 6.921 cơ sở, diện cấp giấy 1.941 cơ sở, đã 

cấp Giấy 1.845/1.941 cơ sở (đạt 95%), diện không cấp giấy 4.980 cơ sở.  

Qua 06 tháng đầu năm 2020, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP tổng cộng 77 cơ sở (7 cơ sở sản xuất nước đá, 25 cơ sở sản xuất nước uống đóng 

chai, 1 cơ sở sản xuất chất hỗ trợ chế biến, 2 cơ sơ chế biến suất ăn sẵn, 1 căng tin, 41 

quán ăn uống, giải khát). 

Ngành y tế đã tiếp nhận 1.498 bản tự công bố sản phẩm và đăng tải công khai trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Y tế. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo sự chuyển 

biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân. 

Phối hợp với Viện Kinh tế Xã Hội thực hiện 01 lớp tập huấn tại Chi cục, đối tượng cơ sở 

kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn quận Ninh Kiều (Phố hàng rong Tân An và 

Chợ đêm Cần Thơ). Cấp phát 30 áp phích 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an 

toàn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các bếp ăn tập thể trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ. Viết 04 bài tin/ảnh đăng trên website Sở Y tế Cần Thơ. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 387/KH-BCĐTƯATTP ngày 10 tháng 3 năm 

2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. Tổ chức 16 buổi sinh hoạt chuyên đền 

ATSVTP có 608 người tham dự, thực hiện 1.709 lượt phát thanh về thông tin ATTP, cấp 

phát 13.000 tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTP.  
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- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện an toàn thực phẩm 

tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhất là tại các quán ăn theo hình thức tự chọn, 

kiên quyết xử lý nghiêm đối với cơ sở vi phạm, không để những cơ sở không đủ điều 

kiện tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống. Tổng số đoàn 

thanh tra, kiểm tra: 98. trong đó: Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến thành phố: 03, tuyến 

huyện:10, tuyến xã: 85. Kết quả thanh tra, kiểm tra 1255 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố. Qua 

kiểm tra có 1250 cơ sở đạt điều kiện về ATTP theo quy định (chiếm tỷ lệ 99,60%); xử 

phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với tổng số tiền là 19.350.000 đồng (trong đó tuyến 

thành phố xử phạt 01 cơ sở với tổng số tiền là 1.350.000 đồng; tuyến quận, huyện xử phạt 

04 cơ sở với tổng số tiền là 18.000.000 đồng). Xét nghiệm mẫu thực phẩm trong quá 

trình thanh tra, kiểm tra: xét nghiệm nhanh: Lấy 138 mẫu nguyên liệu, thực phẩm (bún, 

bánh lọt, bánh canh, bánh phở, chả lụa, thịt nguội,...) kiểm tra chỉ tiêu hàn the, foocmon, 

acid vô cơ trong dấm, độ ôi khét dầu mỡ...Kết quả 138/138 mẫu âm tính. Ngoài ra đoàn 

có test 4 nhanh độ sạch dụng cụ (chén, dĩa, muỗng, khay đựng thức ăn) sử dụng tại các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kết quả đạt.   

- Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm:  Giám sát ATTP tại 04 cơ sở (01 cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 02 tổ từ thiện, 01 thiền viện). Kết quả: 04/04 đạt. Giám 

sát ATTP phục vụ lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 

ngày Quốc tế Lao động và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội trường thành 

ủy. Số lượng: 300 đại biểu. Trong 6 tháng đầu năm 2020 không xảy ra vụ ngộ độc thực 

phẩm trên địa bàn. 

2. Về công tác khám, chữa bệnh: 

Mạng lưới y tế thành phố  được kiện toàn, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa 

sâu được đầu tư, Y tế cơ sở được quan tâm. Hiện nay, số giường bệnh/vạn dân trên địa 

bàn là 52,07 giường bệnh/vạn dân. Công suất sử dụng giường hàng năm đều đạt trên 

100%. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên từng bước được khắc phục, việc luân 

chuyển cán bộ, chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới đã đạt được những kết quả tích 

cực, trung bình các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận khám cho khoảng 05 triệu lượt người 

bệnh, điều trị nội trú cho trên 200 nghìn lượt người bệnh. 

Nhiều bệnh viện tuyến thành phố hiện đang từng bước trở thành các bệnh viện 

tuyến trên, tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành trong khu vực 

như Bệnh viện Đa khoa thành phố, Nhi đồng, Ung bướu, Phụ sản, Lao và Bệnh phổi… 

Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc đã triển khai áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ 

thuật mới, kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị như: phẫu thuật nội soi, thụ tinh trong 

ống nghiệm, chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tim mạch can thiệp, chạy thận 

nhân tạo, chẩn đoán và điều trị ung thư bằng kỹ thuật cao, kỹ thuật nội soi màng phổi, kỹ 

thuật PCR chẩn đoán lao, kỹ thuật gene Xpert, kỹ thuật nội soi dạ dày cầm máu, kỹ thuật 

chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú bằng sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không dưới 

hướng dẫn của siêu âm,… Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Cửu Long đang phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thực hiện đề án ghép 

thận nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long góp 

phần nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.  

Tăng cường công tác hỗ trợ và chỉ đạo tuyến theo Quyết định số 1816/2008/QĐ-

BYT, triển khai đề án bệnh viện vệ tinh cho các bệnh viện theo đề án của Bộ Y tế. Hiện 

nay, 04 bệnh viện (Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Bệnh viện Tim 

mạch, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ) đã được đào tạo và tiếp nhận 

chuyển giao nhiều kỹ thuật cao từ các bệnh viện hạt nhân (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh 
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viện Ung bướu TP HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM), đồng thời tiếp nhận nhiều 

trang thiết bị được đầu tư trọng điểm từ đề án và đang triển khai có hiệu quả, nâng cao 

chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố và trong 

khu vực. 

Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quy chế chuyên môn, thực hiện tốt Quy tắc 

ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh 

- Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh.  

Tuyến quận, huyện hiện có 4 trung tâm y tế 2 chức năng và 3 bệnh viện đa khoa. 

Đây là tuyến điều trị với các kỹ thuật đơn giản, giải quyết một số bệnh cấp cứu và các 

bệnh thông thường, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn và Bệnh viện Đa khoa quận Thốt 

Nốt đã triển khai giải quyết được một số các bệnh chuyên khoa và kỹ thuật cao như chạy 

thận nhân tạo, mổ mắt bằng phương pháp Phaco…  

 Sự ra đời và hoạt động khá hiệu quả của các bệnh viện ngoài công lập như BVĐK 

Hoàn Mỹ Cửu Long, Quốc tế Phương Châu và đặc biệt là các bệnh viện mới thành lập 

như: bệnh viện đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, Medic Hòa Hảo Cần Thơ góp phần vào 

công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn, người dân có nhiều lựa chọn trong 

việc sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng và phong cách phục vụ chu đáo. 

 Ngành Y tế chú trọng việc kết hợp phát triển y học hiện đại với y học cổ truyền, 

hiện nay 100% trạm y tế có y sĩ hoặc bác sĩ phụ trách công tác y học cổ truyền, triển khai 

các kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cơ bản tại trạm y tế, chăm sóc sức khỏe 

người khuyết tật tại cộng đồng. Tuyến quận, huyện đều có bác sĩ chuyên ngành y học cổ 

truyền, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền. 

Tuyến thành phố, Bệnh viện y học cổ truyền được đầu tư và phát triển mạnh mẽ, ứng 

dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng. 

 Đặc biệt công tác y tế dự phòng được chủ động, các dịch bệnh được khống chế 

như Sốt xuất huyết, Tay Chân Miệng, đặc biệt đã kiểm soát tốt việc phòng chống 

COVID-19 và đã điều trị thành công 2 trường hợp COVID dương tính (trên chuyến bay 

từ Anh về đã kịp thời cách ly điều trị), khẳng định năng lực và sự ứng phó của hệ thống y 

tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

 Ngành y tế từng bước hoàn thiện xứng tầm là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng 

không những phục vụ cho người dân trong thành phố mà còn khu vực lân cận. 

3. Về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế: 

Đến hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế 

đã và đang được tiến hành xây mới, nâng cấp, sửa chữa từ nguồn vốn đầu tư trung ương, 

vốn địa phương và vốn ODA của các chính phủ Pháp, Hungary... Điển hình như các công 

trình Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Ung bướu, 

Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Lao & Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học 

cổ truyền, Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ... 

a) Tuyến thành phố: 

- Thời gian qua, Ngành Y tế đã đưa vào sử dụng các dự án hoàn thành như: Bệnh 

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường), Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

(quy mô 500 giường), Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ (quy mô 200 giường), Bệnh 

viện Tâm Thần Cần Thơ (quy mô 100 giường), Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm và Thực phẩm thành phố Cần Thơ. Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ được 

xây mới và đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm 2017 góp phần nâng cao chất lượng 

khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Bệnh viện Y học cổ 

truyển đã xây xong khối nhà 100 giường, khối nhà còn lại chuẩn bị đưa vào hoạt động 

năm 2020. Dự án Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Cần Thơ do Ban 
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 TPCT làm chủ đầu tư, chuẩn bị bàn giao cho Sở Y tế. 

Công trình Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường) từ nguồn vốn ODA 

Chính phủ Hungary đang triển khai xây dựng theo kế hoạch, hiện nay đang triển khai 

phần cột than nhà và đỗ sàn, khá thuận lợi… 

Các dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đầu tư đến nay đã đưa 

vào sử dụng như: Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh TPCT; Nâng cấp, 

sửa chữa Trụ sở Sở Y tế thành phố Cần Thơ; Nâng cấp, sửa chữa Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm TP. Cần Thơ; Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tai Mũi họng thành phố Cần 

Thơ; Nâng cấp, sửa chữa TT. Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TP. Cần Thơ; Cải tạo, sửa 

chữa Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ thành Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần 

Thơ và mua sắm trang thiết bị; Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP. 

Cần Thơ. 

- Lĩnh vực trang thiết bị: ngành Y tế luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

thực hiện việc quản lý mua sắm trang thiết bị theo quy định như: Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của 

Bộ Tài chính, Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế; Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị quyết số 01/2018/NQ-

HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định phân cấp 

thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý; Quyết định số 

2287/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh 

mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung; Quyết định số 

12/2019/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; Thông tư 

08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. 

Đến nay, Dự án trang thiết bị y tế từ nguồn vốn ODA (Pháp) của Bệnh viện Đa 

khoa thành phố đã đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.Ngành đã và đang thực 

hiện mua sắm trang thiết bị cho một số đơn vị từ nguồn ngân sách Trung ương và địa 

phương một số trang thiết bị cho Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực 

phẩm, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Nhi đồng và Bệnh viện Tim mạch như hệ 

thống DSA 2 bình diện; mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Nhi đồng; mua sắm trang thiết 

bị Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; mua sắm trang thiết bị bệnh viện vệ tinh. Các trang thiết 

bị đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân 

trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc triển khai mua sắm các 

trang thiết bị cần thiết theo đúng quy định từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 

b) Tuyến quận huyện: 

Các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện đều được đầu tư xây dựng và mua sắm 

trang thiết bị để thực hiện y tế phổ cập, trong đó Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt và 

Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn thực hiện được một số kỹ thuật cao. Hiện nay cơ sở vật 

chất và nhiều trang thiết bị của một số bệnh viện, trung tâm y tế quận huyện bắt đầu 

xuống cấp, phòng ốc chật hẹp, do đó rất vất vả cho bệnh nhân và đội ngũ thầy thuốc. Đặc 

biệt, tại khoa khám bệnh, khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, với lưu lượng mỗi ngày 

khám tới từ 400 - 500 bệnh nhân, không đủ diện tích để bố trí chỗ chờ khám cho người 

bệnh; ngành đã phối hợp với địa phương thưc hiện các thủ tục đầu tư mua sắm để phục 

vụ người bệnh trên địa bàn. 
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c) Tuyến phường xã:  

Việc xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa các Trạm y tế được Ủy ban nhân dân các 

quận huyện làm chủ đầu tư và quan tâm đúng mức, xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa 

các Trạm y tế để đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hiện tại, 100% Trạm y tế đạt chuẩn 

Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, 100% trạm y tế xã phường đã thực 

hiện khám chữa bệnh BHYT. Các Trạm y tế được trang bị các dụng cụ khám bệnh, sơ 

cấp cứu, đỡ đẻ, chăm sóc bé, khám phụ khoa và thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia, một số Trạm y tế còn được trang bị bổ sung máy siêu âm, máy đo điện tim, máy 

đo đường huyết … nhằm triển khai mô hình bác sỹ gia đình và từng bước quản lý hồ sơ 

sức khỏe cá nhân. Tuyến y tế xã phường được quan tâm và từng bước được kiện toàn, 

thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Do được đầu tư nâng 

cấp, tăng cường cán bộ, các trạm y tế đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế. 

Các Trạm y tế triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế dân số, số lượt khám 

chữa bệnh tăng hơn so với cùng kỳ. Bình quân có 07 cán bộ nhân viên một Trạm y tế. 

Về quản lý chất thải y tế: hiện nay, 100% các bệnh viện trên địa bàn đảm bảo xử 

lý chất thải y tế theo quy định. Ngành đã bàn giao nghiệm thu và đưa vào sử dụng có hiệu 

quả các dự án công trình xử lý chất thải rắn y tế mô hình cụm tại Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi và dự án xử lý chất thải lỏng y tế từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (tại Bệnh viện 

Phụ sản, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn), từ nguồn ngân 

sách thành phố (xử lý chất thải lỏng tại Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện TMH, Bệnh viện 

Mắt - RHM).  

Trên đây là báo cáo lĩnh vực Y tế về kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Y tế kính báo đến Thường trực Hội đồng 

thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố./. 
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