Bô Lao ng-Thng binh và Xã hi cho bit, theo thng kê hin nay, ngành lao ng-thng binh và xã hi ang
qun lý hn 600 c s y t lao ng xã hi; trong ó, có 9 bnh vin, trung tâm chnh hình-phc hi chc nng; 50
trung tâm iu dng thng bnh binh và ngi có công, 415 c s tr giúp xã hi, 123 c s cai nghin ma túy. Các
c s y t lao ng xã hi thc hin nhim v chm sóc hàng tháng cho hn 50.000 i tng bo tr xã hi; chm sóc, iu
dng hàng tháng cho hn 700.000 thng bnh binh nng và hàng triu lt ngi có công; cai nghin ma túy
cho hn 240.000 ngi; cung cp các phng tin, dng c, xe ln, chân tay gi thc hin chnh hình-phc hi chc
nng và cung cp dch v công tác xã hi, tr giúp xã hi cho hàng triu lt ngi mi nm.
Tuy nhiên, công tác chm sóc, iu dng, chnh hình-phc hi chc nng cho thng bnh binh, ngi có công vi
cách mng, ngi cao tui, ngi khuyt tt và i tng bo tr xã hi ti các c s y t xã hi thuc ngành lao ng-thng binh
và xã hi vn còn nhiu hn ch, bt cp, cht lng chm sóc, iu dng và chnh hình-phc hi chc nng cha cao,
cha áp ng c yêu cu.
Nhng hn ch, bt cp xut phát t h thng t chc y t lao ng xã hi cha n nh; c ch hot ng, qun lý trong các c s
y t lao ng xã hi chm i mi; c s vt cht xung cp; trang thit b y t phc v khám cha bnh, iu dng, chnh hình,
phc hi chc nng thiu và lc hu; trình chuyên môn, nghip v ca cán b, nhân viên c s y t lao ng xã hi còn
yu, cha thng xuyên c ào to, tp hun, cp nht kin thc chuyên môn, k thut; ch ãi ng i vi cán b, nhân
viên còn nhiu bt cp. Bên cnh ó, các khu công nghip, khu ch xut trong c nc thiu c s y t t chc thc hin
các hot ng v phòng, chng tai nn lao ng, qun lý v sinh lao ng, sc khe, bnh ngh nghip ca ngi lao ng.
Hin nay, do hu qu ca chin tranh, tác ng tiêu cc ca bin i khí hu, thiên tai, dch bnh, tai nn lao ng, tai
nn giao thông, t nn xã hi và già hóa dân s, ngi dân có nhu cu chm sóc sc khe, phc hi chc nng có xu
hng gia tng; trong ó, có khong 11,7 triu ngi cao tui, 6,2 triu ngi khuyt tt trên 5 tui, khong 2,75% h
nghèo, 3,5% h cn nghèo, khong 8,8 triu ngi có công vi cách mng và thân nhân, hàng triu ngi có vn
sc khe tâm thn, 1,5 triu tr em có hoàn cnh c bit, khong 2 triu lt h gia ình cn c tr giúp t xut hàng nm,
234.000 ngi nhim HIV c phát hin, 240.000 ngi nghin ma tuý có h s qun lý, khong 30.000 nn nhân b
bo lc, bo hành trong gia ình, ngoài ra, còn nhiu ph n, tr em b ngc ãi, b mua bán, b xâm hi hoc lang
thang kim sng trên ng ph.
thc hin nhim v chm sóc tt hn cho các i tng nêu trên, thc hin Ngh quyt s 20-NQ/TW, vic ban hành
án “Phát trin Y t lao ng xã hi n nm 2030” là ht sc cn thit vi nhng gii pháp phù hp nâng cao nng lc
cho h thng c s y t lao ng xã hi; c th hóa quan im ca ng, Nhà nc trong vic góp phn bo v, chm sóc,
nâng cao sc kho i vi thng bnh binh và ngi có công vi cách mng, các i tng bo tr xã hi và ngi lao ng b
bnh ngh nghip, tai nn lao ng; góp phn phát trin an sinh xã hi trong tình hình mi.
n 2025, 80% lao ng các KCN b tai nn lao ng c theo dõi sc khe in t
Ti d tho án “Phát trin Y t lao ng xã hi n nm 2030”, Bô Lao ng-Thng binh và Xã hi xut mc tiêu n nm
2025, ti thiu 70% các Bnh vin, Trung tâm Chnh hình-Phc hi chc nng ngành iu kin khám, cha bnh
bo him y t, thc hin c ti thiu 70% danh mc dch v k thut ca c s y t chuyên khoa tuyn tnh; 30% Trung
tâm iu dng thng binh và ngi có công, c s tr giúp xã hi, c s cai nghin ma túy iu kin khám, cha bnh bo
him y t, thc hin c ti thiu 80% danh mc dch v k thut ca y t tuyn xã; phn u 80% i tng thuc c s, ngi lao
ng ti các khu công nghip, khu ch xut b tai nn lao ng c qun lý, theo dõi sc khe in t; tng bc u t, nâng
cp các c s y t lao ng xã hi theo quy hoch ca ngành Y t và ngành lao ng-thng binh và xã hi.
n nm 2030, 100% các Bnh vin, Trung tâm Chnh hình-Phc hi chc nng ca ngành iu kin khám, cha
bnh bo him y t, thc hin c ti thiu 80% danh mc dch v k thut ca c s y t chuyên khoa tuyn tnh; 50%
Trung tâm iu dng thng binh và ngi có công, c s tr giúp xã hi, c s cai nghin ma túy iu kin khám, cha
bnh bo him y t, thc hin c ti thiu 80% danh mc dch v k thut ca y t tuyn xã; 90% i tng thuc c s, ngi lao
ng ti các khu công nghip, khu ch xut c qun lý, theo dõi sc khe in t; u t, nâng cp các c s y t lao ng xã
hi theo quy hoch ca ngành Y t và ngành Lao ng - Thng binh và Xã hi.
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