
 

 

Công tác ứng trực, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và công tác khám, 

chữa bệnh trong dịp Tết năm 2023 và các hoạt động trọng tâm của Ngành Y tế 

trong tháng 2/2023 

 

Tình hình khám bệnh, chữa bệnh cấp cứu trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2023 

tương đối ổn định và không có biến động lớn so với năm 2022, tình hình dịch bệnh 

COVID-19 và các dịch bệnh mới nổi, nguy hiểm tiếp tục được kiểm soát tốt, chưa 

ghi nhận chùm ca bệnh tại cộng đồng hay biến thể mới. So với cùng kỳ năm 2022, 

số ca nhập viện, tử vong do tai nạn giao thông và số ca nhập viện do ngộ độc thực 

phẩm đều giảm. Tuy nhiên số ca vào viện do đánh nhau, tai nạn sinh hoạt, tai nạn do 

pháo nổ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành 

phố, toàn Ngành Y tế đã triển khai nghiêm túc kế hoạch phòng chống dịch bệnh và 

đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên 

đán, cụ thể như sau: 

 -  Tất cả các bệnh viện đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, sẵn sàng 

về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị, phương tiện, đảm bảo thường 

trực 24/24 để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và cấp cứu của người dân trong dịp 

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023. 

- Tất cả các cơ sở y tế sẵn sàng các kịch bản kiểm dịch, cách ly, điều trị người 

bệnh COVID-19 trước nguy cơ các biến chủng COVID-19 mới xâm nhập vào dịp 

Tết Nguyên đán 2023. Ngay trước khi nghỉ Tết, ngày 17/01/2023, Sở Y tế đã tổ chức 

diễn tập kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến số 13 để sẵn sàng hoạt động trở lại trong 

vòng 24 giờ khi diễn biến dịch COVID 19 phức tạp. Đồng thời, Sở Y tế duy trì 45 

điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 xuyên Tết Nguyên đán 2023 tại 22 quận, huyện, 

thành phố Thủ Đức. 

Năm 2023, nhằm hiện thực hóa các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết số 31-

NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Ngành Y tế Thành phố xác định 4 

nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh; 

(2) Củng cố y tế cơ sở, phát triển y tế cộng đồng; (3) Phát triển và nâng cao năng lực 

mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp; (4) Hình thành trung tâm 

y tế chuyên sâu của khu vực phía Nam và của cả khu vực ASEAN. 

Để có thể triển khai hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên, Ngành Y tế đã 

xác định 4 giải pháp mang tính quyết định cho sự thành công, đó là: (1) Phát triển 

nguồn nhân lực y tế phù hợp với từng nhiệm vụ; (2) Nâng cao năng lực quản lý cho 

cán bộ y tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo triển khai thí điểm những hoạt động mới, 

chính sách mới đáp ứng các yêu cầu từ thực tiễn; (3) Ưu tiên đầu tư phát triển các 
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trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, bao gồm cả hạ tầng công nghệ thông tin, chú trọng triển 

khai các kỹ thuật chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến cuối, quan tâm triển khai kỹ 

thuật học thích hợp cho tuyến y tế cơ sở; (4) Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường 

triển khai các ứng dụng y tế thông minh.  

Riêng trong tháng 2 năm 2023, Ngành Y tế sẽ chú trọng kiểm soát tốt các dịch 

bệnh mới nổi và nguy hiểm. Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn 

còn diễn biến phức tạp, chỉ trong 8 tuần gần đây đã có hơn 170.000 trường hợp tử 

vong, cuộc họp mới đây của TCYTTG bàn về đại dịch COVID-19 (30/01/2023) đã 

đi đến kết luận tình trạng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu của đại dịch này vẫn không 

thay đổi (trước đó, TCYTTG đã tuyên bố kỳ vọng trong năm 2023 sẽ chấm dứt được 

đại dịch). Với kết luận mới nhất này, TCYTTG vẫn yêu cầu: duy trì tiêm chủng; tiếp 

tục duy trì báo cáo dữ liệu giám sát COVID-19 bao gồm việc giải trình tự gien để 

truy tìm các biến thể mới; tăng cường và đảm bảo sẵn sàng các biện pháp đối phó với 

dịch bệnh bao gồm vắc-xin, xét nghiệm và thuốc điều trị; duy trì năng lực ứng phó 

đối với các làn sóng mới trong tương lai, tránh xảy ra chu kỳ hoảng loạn, lơ là; tiếp 

tục điều chỉnh các biện pháp liên quan đến thông thương quốc tế (khi cần thiết). Bên 

cạnh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến 

cáo của TCYTTG và Bộ Y tế, Ngành Y tế Thành phố kiến nghị vẫn duy trì BV dã 

chiến số 13, trước mắt là luôn sẵn sàng để ứng phó khi có làn sóng mới của đại dịch 

COVID-19, về lâu dài Thành phố cũng rất cần luôn sãn có một BV dã chiến để chủ 

động ứng phó với dịch bệnh mới nổi. 

Bên cạnh đó, Ngành Y tế sẽ xây dựng các đề án, kế hoạch Thành phố giao cho 

Ngành Y tế, như Đề án xây dựng các chính sách đặc thù giúp củng cố hoạt động tài 

chính của các bệnh viện công lập, Đề án hình thành Trung tâm tầm soát bệnh bằng 

công nghệ cao giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Đề án phát triển mạng 

lưới cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 

2025, tầm nhìn 2030; Đề án xây dựng các chính sách đặc thù giúp củng cố và phát 

triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng giai đoạn từ nay đến năm 2025, 

tầm nhìn 2030;  Đề án xây dựng các chính sách đặc thù giúp củng cố và nâng cao 

năng lực y tế huyện Cần Giờ góp phần xây dựng thành phố du lịch sinh thái giai đoạn 

từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

Cũng trong năm 2023, Thành phố sẽ tổ chức khánh thành các công trình y tế 

trọng điểm chào mừng những ngày Lễ lớn, bao gồm: Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 

quy mô 1.000 giường với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại; Bệnh viện Nhi đồng 

1 với các cơ sở hạ tầng mới, hiện đại để phát triển các kỹ thuật chuyên sâu ở trẻ em 

như phẫu thuật tim bẩm sinh, hồi sức sơ sinh và các chuyên khoa sâu khác của Nhi 

khoa  và các công trình xây dựng mới tại các bệnh viện (BV Nguyễn Trãi, BV Phục 

hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, BV Nhân dân 115, Trung tâm Pháp y). 

Với quyết tâm cao nhất, Ngành Y tế tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt 

được, khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực và phấn đấu 

hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân với kết quả cao 

nhất. 


