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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng chống lao năm 2020 tỉnh Ninh Thuận 

(Kết quả thực hiện các nội dung về Chương trình công tác  

của Ủy ban Quốc gia chấm dứt bệnh Lao) 

  

  

Thực hiện công văn số 10906/VPVP-KGVX ngày 28/12/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc tổng kết công tác phòng chống lao năm 2020;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị 

tại Công văn số 2726/VPCP-KGVX ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ 

về Chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tổng kết công tác chống lao năm 2019, sơ kết công tác chống lao 

năm 2020 (thuộc nội dung số 2):  

 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 5065/KH-

UBND ngày 17/10/2014 về việc triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống 

lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Công tác phòng, chống lao được sơ kết, 

tổng kết định kỳ để đánh giá tình hình, kết quả hàng năm. 

- Hội nghị tổng kết năm 2019 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020: tổ chức 

trong năm 2020. 

 - Hội nghị tổng kết năm 2020: dự kiến tổ chức trong tháng 01/2021. 

2. Kiểm tra - giám sát công tác phòng chống lao tại tất cả các tuyến 

(thuộc nội dung số 3): 

 Nhằm đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống bệnh Lao được thực hiện 

thường xuyên, đúng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, công tác kiểm tra, giám sát được 

thực hiện thường xuyên tại các tuyến.  

Trong năm 2020, tuyến tỉnh giám sát tuyến huyện, tại 7/7 huyện, thành 

phố và 01 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Trại giam Sông Cái), 

tuyến huyện thực hiện giám sát 780 lượt xã, phường.  

 Chất lượng giám sát ở một số địa phương còn hạn chế do cán bộ giám sát 

có kinh nghiệm tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giao 

cho một số cán bộ mới thực hiện. 

3. Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược Phòng chống lao tại 

địa phương và phê duyệt Kế hoạch chiến lược phòng chổng lao tại địa 

phương, cam kết cấp kinh phí triển khai hoạt động phòng chống lao (thuộc 

nội dung số 4): 
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 - Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược Quốc gia phòng chống bệnh lao của 

tỉnh đã được thành lập từ những năm trước đây để triển khai thực hiện chiến 

lược quốc gia phòng chống bệnh lao đến năm 2010 tầm nhìn 2030 của tỉnh. Đến 

nay tỉnh đang rà soát kiện toàn. 

 - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5065/KH-UBND ngày 17/10/2014 về 

việc triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 

2030. 

  - Kinh phí hoạt động chống lao năm 2020: 1.202.683.464 đồng. Trong đó 

+ Chi đặc thù: 674.831.000 đồng. 

 + Chi mua bổ sung thuốc chống lao: 527.852.464 đồng. 

 4. Hoạt động truyền thông để tăng cường sự vào cuộc tích cực của các 

ngành, hội/đoàn thể, cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của 

cộng đồng hưởng ứng phát hiện sớm, không kỳ thị, mặc cảm, và tuân thủ 

điều trị lao (thuộc nội dung số 6): 

- Các cơ quan truyền thông của tỉnh (Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo, 

Đài Truyền thanh cơ sở …) thường xuyên tuyên truyền về Chiến lược quốc gia 

phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; các hoạt động hưởng ứng 

Ngày thế giới phòng chống bệnh Lao (24/3); tuyên truyền phòng, chống bệnh 

lao gắn với phòng chống dịch Covid -19…; thực hiện các chuyên đề, chuyên 

mục Sức khỏe cho mọi người tập trung thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, 

chống bệnh lao gắn với phòng chống dịch Covid -19; lồng ghép chương trình 

tiếng Chăm, Raglai về công tác phòng, chống bệnh lao tại các xã vùng cao… 

 - Sở Y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thường xuyên tuyên truyền giáo 

dục sức khỏe về bệnh lao cho bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh nói chung và 

bệnh nhân lao nói riêng. Thường xuyên quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viện y 

tế thực hiện tốt quy tắc ứng xử, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, để góp 

phần làm giảm đi kỳ thị, mặc cảm góp phần phát hiện sớm người bệnh để giảm 

lây lan trong cộng đồng. 

 - Tuyên truyền và vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện quan 

tâm chia sẻ với người bệnh giúp người bệnh có điều kiện tốt hơn trong quá trình 

điều trị, giảm kỳ thị mặc cảm. 

5. Lồng ghép trong các hoạt động của Bộ/ban/ngành/đoàn thể có văn 

bản kêu gọi Hỗ trợ kinh phí cho Quỹ PASTB để hỗ trợ cho người bệnh lao 

chữa khỏi (thuộc nội dung số 7): 

 Năm 2020 địa phương đã hoàn chỉnh hồ sơ trình cho Quỹ PASTB và đã 

nhận từ Quỹ số tiền 85.407.000 đồng để hỗ trợ cho 45 bệnh nhân lao. 

Đưa cấu phần bảo trợ xã hội cho bệnh nhân lao, bệnh nhân lao kháng 

thuốc, bệnh nhân Lao/HIV khi sửa đổi Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định 

chính sách bảo trợ xã hội. 
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6. Lồng ghép các chỉ tiêu về phòng chống lao vào nghị quyết; kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và hàng năm (thuộc nội dung số 8): 

Chương trình, kế hoạch công tác chăm sóc sức khỏe dài hạn, trung hạn và 

hàng năm của địa phương đều có nhiệm vụ, mục tiêu phòng chống bệnh Lao, cụ 

thể như: Kế hoạch số 1359/KH-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ và Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

trong tình hình mới; Kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - Dân số giai 

đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, … 

7. Huy động nguồn lực bền vững trong nước và quốc tế triển khai 

Chương trình hành động quốc gia chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 

2030 (thuộc nội dung số 9): 

 Nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho công tác chẩn đoán, điều trị Lao, 

năm 2020 tỉnh đã cấp 1.700.000.000 từ nguồn vốn đầu tư phát triển của địa 

phương để thực hiện dự án cải tạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. 

8. Xây dựng kế hoạch bảo đảm đủ thuốc cấp cho bệnh nhân lao điều 

trị đủ trong năm 2020 bằng ngân sách Nhà nước và các năm tiếp theo 

(thuộc nội dung số 12): 

 Theo đề nghị của Sở Y tế và đơn vị đầu mối phòng chống Lao, năm 2020 

tỉnh đã cấp bổ sung 527.852.464 đồng để mua thuốc lao cấp cho bệnh nhân 

không để tình trạng thiếu thuốc lao xảy ra. 

9. Xây dựng quy định việc mua sắm, thanh toán thuốc chống lao sử 

dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế từ năm 2021 (thuộc nội dung số 13): 

 Đơn vị đầu mối phòng chống Lao đã tham dự hội thảo, hướng dẫn thực 

hiện lộ trình và quy trình thanh toán thuốc chống lao bằng nguồn BHYT do 

Chương trình chống Lao quốc gia và cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức. 

10. Tổ chức Tháng hành động về phòng chống lao (24/3/2020) (thuộc 

nội dung số 15): 

Hưởng ứng tháng hành động phòng chống lao năm 2020, các cơ quan 

thông tin đại chúng, Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương tăng cường 

tuyên truyền về sự nỗ lực của các ngành, các cấp đối với mục tiêu loại bỏ bệnh 

lao vào năm 2030, qua đó tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân về 

các biện pháp phòng, chống bệnh lao.  

11. Xây dựng, ban hành Kế hoạch Hành động quốc gia phòng, chống 

lao giai đoạn 2021 – 2025 (thuộc nội dung số 16): 

 UBND tỉnh đang chỉ đạo ngành Y tế phân tích số liệu đánh giá kết quả 

hoạt động triển khai Chiến lược giai đoạn 2014 – 2020 để tham mưu ban hành 
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kế hoạch triển khai chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh, dự kiến 

sẽ ban hành đầu tháng 02/2021. 

 12. Tiếp tục xây dựng mô hình phối hợp Y tế công - tư (PPM) trong 

phát hiện và quản lý điều trị lao, lao kháng thuốc, thí điểm áp dụng công 

nghệ thông tin (phàn mềm ACIS) để nâng cao hiệu quà chuyển gửi người 

nghi lao/ bệnh nhân lao từ cơ sở y tể công tư, áp dụng kỹ thuật chẩn đoán 

lao bằng GeneXpert để tăng cường phát hiện bệnh nhân (thuộc nội dung số 

18): 

- Thực hiện kế hoạch của Ban điều hành phối hợp y tế công tư trong 

chương trình chống lao, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 170 cơ sở y tế tham gia 

phối hợp y tế công – tư trong chương trình chống lao quốc gia. Trong đó: 05 cơ 

sở y tế công, 112 cơ sở y tư nhân, 47 cơ sở Dược tư nhân, 06 cơ sở Y học cổ 

truyền. 

- Năm 2020, số bệnh nhân được giới thiệu từ các đơn vị tham gia PPM: 

550 người; trong đó có 236 người được chẩn đoán lao và thu dung điều trị, 

chiếm 31,8% tổng số bệnh nhân phát hiện và thu nhận điều trị trong năm 2020. 

 - Áp dụng kỹ thuật chẩn đoán lao bằng GeneXpert để tăng cường phát 

hiện bệnh nhân, năm 2020 đã thực hiện cho 1.055 người (MTB Âm tính: 499 

người, MTB(+)/R(-): 528 người không kháng rifampicin, MTB(+)/R(+): 20 

người kháng Rifampicine, chưa rõ/lỗi: 08 người).  

 - Chưa triển khai thí điểm áp dụng công nghệ thông tin (phần mềm ACIS) 

để nâng cao hiệu quả chuyển gửi người nghi lao/bệnh nhân lao từ cơ sở y tế 

công tư. 

13. Tiếp tục triển khai các hoạt động tăng cường phát hiện bệnh lao 

cho các nhóm đối tượng đích: trẻ em, người cao tuổi, phạm nhân, người 

nghiện tại trung tâm Methađone, nhóm vô gia cư tại thành thị, người dân 

tại các khu vực biên giới/ hải đảo, các khu vực dịch tễ lao cao nhung tỷ lệ 

phát hiện thấp, cán bộ làm việc khu vực trại giam, năm 2020 (thuộc nội 

dung số 19): 

 - Khám chẩn đoán lao cho 237 trẻ em, phát hiện 15 trẻ bị mắc bệnh lao.  

 - Khám chẩn đoán lao 1.455 phạm nhân, quản giáo, phát hiện 18 người 

mắc bệnh lao. 

 - Khám chẩn đoán lao cho 2.264 người thuộc nhóm khó tiếp cận dịch vụ, 

người cao tuổi, phát hiện 12 người mắc bệnh lao. 

14. Cung cấp xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao, bao gồm phạm 

nhân mắc lao (thuộc nội dung số 21): 

 - Tổng số bệnh nhân lao năm 2020, toàn tỉnh có: 734 người. 

 - Số bệnh nhân lao được xét nghiệm HIV: 611 người, tỉ lệ: 82,2%. 

 - Số bệnh nhân lao có kết quả dương tính: 06 người, tỉ lệ: 0,8%. 
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15. Đảm bảo cung cấp đủ hóa chất, vật tư, thuốc hàng 1, thuốc hàng 2 

và kháng sinh đồ để phát hiện, điều trị lao, lao kháng thuốc, thực hiện lộ 

trình chuyển đổi sang áp dụng công thức điều trị không bao gồm thuốc tiêm 

cho bệnh nhân lao kháng đa thuốc (thuộc nội dung số 22): 

 - Thuốc chống lao hàng 1, hàng 2 và vật tư, hóa chất cho công tác phòng 

chống lao tại các tuyến được Trung ương cung cấp và địa phương bổ sung, đảm 

bảo đầy đủ tại các tuyến. 

- Trong năm 2020 Chương trình chống Lao cấp cho tỉnh 01 xe Xquang Kỹ 

thuật số lưu động; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã mua sắm bổ sung giường 

bệnh hồi sức tích cực, máy XQuang di động tại giường, máy phun khử trùng 

phòng bệnh, máy đo SpO2 cầm tay cho các khoa với kinh phí là 1.079.223.200. 

 - Cử 3 bác sĩ tham gia tập huấn thực hiện lộ trình chuyển đổi sang áp dụng 

công thức điều trị không bao gồm thuốc tiêm cho bệnh nhân lao kháng đa thuốc. 

16. Đánh giá thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống lao giai 

đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (thuộc nội dung số 23): 

Mạng lưới chống lao được xây dựng và củng cố tại 100% xã, phường, thị 

trấn. Bình quân mỗi năm thu dung điều trị trên 745 bệnh nhân lao các thể, trong 

đó có khoảng 66% là bệnh nhân lao phổi mới có vi khuẩn lao trong đàm 

(A B+). Số bệnh nhân lao phổi mới A B+ được thu dung điều trị bình quân 

khoảng 409 bệnh nhân/năm và có chiều hướng giảm trong 2 năm 2019, 2020. T  

lệ bệnh nhân lao phổi mới A B+ được điều trị lành bình quân trong cả giai đoạn 

là 92%. Mỗi năm có khoảng 1,1% dân số được thử đàm phát hiện bệnh lao, t  lệ 

dương tính vi khuẩn lao trong số người được thử đàm tăng dần qua từng năm. 

Công tác phòng chống lao đa kháng thuốc đang được quản lý, điều trị hiệu quả; 

t  lệ điều trị lành trung bình 5 năm là 83,5%. T  lệ tử vong do lao đang có xu 

hướng giảm trên toàn tỉnh, hiện nay t  lệ người mắc bệnh lao toàn tỉnh là 

120/100.000 dân. 

  

17. Đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (Trung ương và 

địa phương) cho việc thực hiện các hoạt động phòng chống lao (thuộc nội 

dung số 26): 

 Năm 2020, UBND tỉnh cấp kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho 

việc thực hiện các hoạt động phòng chống lao với số tiền: 1.202.683.464 đồng.  

Trong đó: 

- Chi cho hoạt động đặc thù: 674.831.000 đồng. 

 - Chi mua thuốc chống lao hàng 1: 527.852.464 đồng 

18. Sàng lọc lao bằng Xpert cho phạm nhân có HIV dương tính 

(thuộc nội dung số 29): 
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 Tổng số phạm nhân nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh có 19 người. Năm 2020, 

có 14 người được thực hiện sàng lọc bằng Xpert (đạt 73,7 %), phát hiện 02 

người mắc bệnh lao (t  lệ 10,5%). 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo đề nghị tại Công 

văn số 2726/VPCP-KGVX ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bệnh viện Phổi 

Trung ương tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH 

- Văn phòng Chính phủ (b/c);     PHÓ CHỦ TỊCH 

- Bệnh viện Phổi Trung ương (b/c);  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh NLB;  

- Sở Y tế;    

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;  

- VPUB: LĐ;   

- Lưu: VT, VX.   NNN 

                          Nguyễn Long Biên 
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