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I. Thông tin riêng 

1. Trụ sở 

- Địa chỉ: Số 126 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3 Thị trấn Bến Lức, 

huyện Bến Lức tỉnh Long An. 

- Điện thoại: 0723 636393; Fax:  0723 891100 

- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Long An 

- Email: ttytbenluc@longan.gov.vn 

2. Lãnh đạo trung tâm 

 

 

 

 

 

 

- Giám  đốc:  ThsBS. Phạm Hồng Thái                    Điện thoại: 0913999292 

- Phó GĐ:      BSCKI. Nguyễn Văn Đấu  Điện thoại: 0945896896 

- Phó GĐ:      BSCKI. Phan Tấn Thanh  Điện thoại: 0918595789 

3. Nhân lực 

Có 361 CBVC và người lao động, trong đó; 334 biên chế và 27 hợp đồng 

theo Nghị định 68/2000. Trong đó; TYT xã là: 113/113 người. 

4. Quy mô 

- TTYT thực hiện 200 giường bệnh theo chỉ tiêu, thực kê là 220 giường. 

II. Các giai đoạn phát triển Trung tâm Y tế Bến Lức 

1. Vị trí địa lý-lịch sử phát triển 

Bến Lức là huyện thuộc tỉnh Long An, địa bàn chiến lược về kinh tế và quân 

sự của thành phố Hồ Chí Minh, là cửa ngõ phía Bắc của miền Tây Nam Bộ. Bến 

Lức cách TP.HCM khoảng 30 km về hướng tây nam và cách Thành phố Tân 

An 15 km về hướng đông bắc. 

Bến Lức nằm phía Đông của tỉnh Long An là một địa bàn chiến lược về kinh 

tế và quân sự của thành phố Hồ Chí Minh, là cửa ngõ phía Bắc của miền Tây Nam 
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Bộ. Huyện Bến Lức có diện tích 285,97 Km2, dân số (năm 1997) 123.845 người [2], 

chiếm 6,59% về diện tích và 9,55% về dân số so toàn tỉnh, mật độ dân số là 433 

người/km2, lớn gấp 1,93 lần so với mật độ toàn tỉnh. 

- Phía Bắc giáp huyện Đức Hoà, huyện Đức Huệ. 

- Phía Đông giáp huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phía Nam giáp huyện Cần Giuộc, huyện Cần Đước, huyện Tân Trụ. 

- Phía Tây giáp Thủ Thừa. 

Quốc lộ 1 A là trục giao thông chính của Quốc gia nối liền địa bàn vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam với đồng bằng sông Cửu Long đi qua huyện Bến Lức, tạo 

điều kiện cho phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá, tiếp cận nhanh chóng những 

thông tin mới nhất trong nước, hoà nhập với kinh tế thị trường, phát triển nhiều loại 

hình dịch vụ, hình thành các điểm trung chuyển hàng hoá giữa miền Tây lên Thành 

phố Hồ Chí Minh và ngược lại huyện Bến Lức có 1 thị trấn Bến Lức và 14 xã: An 

Thạnh, Bình Đức, Long Hiệp, Lương Bình, Lương Hòa, Mỹ Yên, Nhựt 

Chánh,Phước Lợi, Tân Bửu, Tân Hòa, Thạnh Đức, Thạnh Hoà, Thạnh Lợi, Thanh 

Phú. 

Đến năm 2020, Thị trấn Bến Lức sẽ đạt chuẩn đô thị loại III, đồng thời thành 

lập thêm 2 thị trấn: Gò Đen (gồm 1 phần diện tích, dân số 3 xã: Mỹ Yên, Long 

Hiệp, Phước Lợi) và Lương Hoà (1 phần diện tích, dân số xã Lương Hoà). Huyện 

Bến Lức có 3 thị trấn, 14 xã (tăng thêm 2 đơn vị hành chính cấp xã) 

Dân số tính đến tháng 5 năm 2013 huyện Bến Lức có 152.794 người. Mật độ 

dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu dân cư tập trung vào các xã vùng phía 

Nam (khu vực giáp đường quốc lộ 1 A) với mật độ 880 người/km 2. Các vùng phía 

Bắc với diện tích 67,4% nhưng dân số chỉ chiếm có 33,7% và mật độ chỉ có 217 

người/km 2. Mật độ dân cư đông nhất tại thị trấn Bến Lức với mật độ 1971 

người/km 2 và xã Phước Lợi với mật độ 1.300 người/km 2 

- Trước 1975 là bệnh viện Phật Huệ ở Quốc lộ 1 A, gần cầu Bến Lức, nay là 

Trung tâm xúc tiến việc làm. 

- Từ 1975-2007 bệnh viện Phật Huệ đổi tên thành Bệnh viện huyện Bến Lức 

và dời về số trụ sở củ của UBND huyện Bến Lức Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu 

phố 3, TT Bến Lức theo Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế 

qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Từ 7/2007 đến 12/2009 bệnh viện tách ra 3 đơn vị là Phòng Y tế huyện, 

Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện đa khoa Bến Lức. 

- Từ 2010 đến nay là Trung tâm Y tế theo Quyết định số 981/QĐ-UBND 

ngày 09/04/2010 của UBND tỉnh Long An về việc sáp nhập bệnh viện đa khoa 

huyện vào Trung tâm Y tế huyện, trở thành Trung tâm Y tế huyện thuộc Sở Y tế; 

2. Đơn vị trực thuộc 

- Trung tâm có 5 phòng chức năng và 15 khoa:  
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+ 5 phòng chức năng: Kế hoạch tổng hợp, Tổ chức hành chính, Tài chính-kế 

toán, Điều dưỡng, Truyền thông giáo dục sức khỏe. 

+ 09 khoa lâm sàng: Hồi sức - Cấp cứu chống độc, khoa Nội – khoa Nhi, 

khoa Nhiễm, khoa Sản, khoa Khám bệnh, khoa Ngoại, khoa  Y học cổ truyền. 

+ 3 khoa cận lâm sàng: khoa Dược, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh. 

+ 3 khoa dự phòng: Kiểm soát dịch bệnh, An toàn vệ sinh thực phẩm, Y tế 

công cộng. 

+ Phòng khám khu vực Gò Đen. 

III. Chức năng nhiệm vụ 

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh: 

- Tiếp nhận cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú 

- Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo qui định 

- Giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp 

cứu về ngoại khoa.. 

- Chuyển bệnh lên tuyến trên khi vượt khả năng của trung tâm. 

2. Đào tạo cán bộ y tế: 

- Là cơ sở thực hành cho Trường Trung học Y tế Long An, các trường trung 

cấp y tế của Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Là cơ sở thực hành của sinh viên khoa YTCC của trường ĐHYD TP. Hồ 

Chí Minh. 

- Là cơ sở thực hành chứng chỉ hành nghề cho YS, NHS, ĐDTH.. 

- Đào tạo liên tục cho nhân viên Trung tâm và Y tế tuyến xã. 

3. Nghiên cứu khoa học: 

- Là cơ sở, địa điểm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng của Viện Pasteur 

Thành Phố Hồ Chí Minh các chủng loại cúm như: H5N1, H1N1, H3N1… 

4. Chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới: 

- Phòng khám đa khoa khu vực 

- Trạm Y tế xã. 

5. Phòng chống dịch bệnh: 

- Truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng 

- Tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, bướu cổ, quản lý 

thai sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế 

hoạch hóa gia đình, cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng, chỉ 

đạo kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị y 

tế công, nông lâm trường, xí nghiệp, cơ quan, trường học …, đóng trên địa bàn 

nhằm làm tốt công tác chăm sóc vào bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là nhiệm 

vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Sở Y tế. 



- Xây dựng, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thị trấn … và hướng 

dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với Trạm Y tế các cơ 

sở. 

6. Hợp tác quốc tế: 

Thực hiện các dự án nghiên cứu vaccin. 

Thực hiện Quỹ toàn câu chương trình HIV/AIDS: tư vấn, xét nghiệm, điều 

trị ARV, Methadone cho bệnh nhân hoàn toàn miễn phí. 

7. Quản lý kinh tế y tế theo qui định 

IV. Các hoạt động, thành tích nổi bật và các hình thức khen thưởng của 

Trung tâm Y tế: 

+ Về thực hiện công tác chuyên môn:  

Hoàn xuất sắc mục tiêu quốc gia về Dân số kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 

2011-2015 do Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức khen thưởng năm 2015. 

Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 

và cờ truyền thống do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tặng. 

Đơn vị đạt xuất sắc toàn diện được Bộ Y tế tặng bằng khen năm 2004 do Bộ 

trưởng Trần Thị Trung Chiến ký. 

Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011-2013 do Sở Y tế kiểm tra 

ghi nhận hàng năm. 

Đơn vị thực hiện đạt tiêu chí bệnh viện từ mức 2.8/5 điểm năm 2014 lên mức 

3.23/5 điểm năm 2015 hạng nhì và 3.32/5 điểm hạng nhất trong 11 Trung tâm Y tế 

có giường bệnh. 

Các chương trình mục tiêu quốc gia từ huyện đến xã đều hoàn thành từ tốt 

đến xuất sắc từ 2009-2016 do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các đơn vị chuyên 

môn của tỉnh kiểm tra và ghi nhận. 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích, đóng góp trong công 

tác y tế dự phòng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân năm 2016. 

Giám đốc Trung tâm Y tế được Bộ Y tế phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu 

tú năm 2016. 

+ Về công tác đoàn thể: 

* Công đoàn: 

Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc năm 2005, 2010, 2011 do Liên đoàn 

lao động tỉnh Long An khen. 

Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc toàn diện năm 2004, 2005, 2010 do 

Công đoàn Việt Nam tặng. 

Công đoàn cơ sở có thành tích xuất trong phong trào lao động giỏi năm 2009 

do Công đoàn Việt Nam khen. 



Nhiều bằng khen, giấy khen của Công đoàn ngành Y tế Long An. 

* Đoàn thanh niên: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện đoàn đánh giá Đoàn cơ sở vững 

mạnh xuất sắc nhiều năm liền. 

+ Về công tác Đảng: 

Đảng bộ Trung tâm Y tế hiện có 85 đảng viên đang sinh hoạt tại 8 chi bộ 

trực thuộc, Ban chấp hành có 9 đồng chí trong đó Ban thường vụ có 3 đồng chí. 

Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trong mọi hoạt động kịp thời khắc phục 

những tồn tại, khó khăn và đưa ra giải pháp kịp thời. Thực hiện tốt công tác tự phê 

bình và phê bình, đoàn kết nội bộ thống nhất trong đảng, nhiều năm liền được 

Huyện ủy Bến lức đánh giá đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Với những thành ích trên đơn vị đã được tặng thưởng huân Chương lao động 

hạng III do chủ tịch nước ký. 

Nhiều giấy khen, bằng khen của các tổ chức chính trị xã hội trong huyện. 

V. Thông tin lãnh đạo tiền nhiệm 

1. BS Phạm Thị Minh Nguyệt; Sinh năm  

Nguyên Giám đốc TTYT từ năm: 1994-10/2002 

Thầy thuốc ưu tú 

2. BS Trần Quốc Trãi; Sinh năm 1962 

Nguyên Giám đốc TTYT từ năm 11/2002-4/2016  

 


