
TINH U PHU THQ 
* 

65 -NQ/TU 

DANG CQNG SAN V1]T NAM 

Phi ThQ, ngày j tháng 11 nám 2021 

NGHj QUYET 
CUA BAN THUONG \V TtNH 1JY 

V D an nng cao náng Iirc hot dng ngành y t tinh Phil Th9 
giai doin 2021-2025, dlnh  hithng dn nám 2030 

Ngày 05 tháng 11 nàm 2021, Ban Thu&ng vçi Tinh Uy.dâ h9p, nghe Ban can 
sir dãng U ban nhân dan tinh báo cáo D an nâng cao nng 1çrc hot dng ngành y 
t tinh Phil Thç giai don 2021-2025 và djnh hithng dn näm 2030. Cüng dir hçp 
có di din lãnh do mt s cci quan, dcrn vj lien quan. 

Sau k/u nghe báo cáo và thão luiin,  Ban Thu'ô'ng vy TIn/u üy quy#i nghj: 

Nh.t trI D an nâng cao n.rig lirc hoat dng ngành y t tinh Phir Th9 giai don 
202 1-2025 và djnh hrncng den näm 2030, nhir dé nghj cira Ban can s1r dãng U' ban 

nhân dan tinh tai  van bàn s 240-CV/BCS, ngày 01/11/202 1; dng thii, nhn minh 

mt s ni dung sau: 

I. Dánh giá chung 

Thèd gian vira qua, s1r nghip bão v, chäm soc và nâng cao sire khóe nhãn 
dn trén dja bàn tinh Phil Thç dà có nhCng buóc phát trin vuqt bc. H thng y 
duçic kin toàn, di mâi, cci s& vt chit, trang thit bj y t trng bi.róc diiçic du tu 
theo hucng hin dai,  dng b; ngun nhãn lirc ti tht câ các tuyn luôn duçic chir 
trçng quan tam, trng buóc bào dtm v s hrçmg, phir hcrp v cci cu; l li và tác 
phông lam vic dn ducc chuyên nghip hoá, y dIre và tinh thn thai d phic v 
thrçc cài thin rô ret.  Cong tác xã hi hoá tip tic di.rçic dy mnh, nMt là trong 
linh virc cung ep djch vi y t, to ra s1r pMi kt hçip chat chê gifra ngnh y t vâi 
các cp, các ngành, giüa các lirc luçmg quail y và dan y, gifla y h9c hin dai  vói y 
h9c c truyn, giüa y t cong 1p vth y t ngoài cong lip,  gitta cong tác khám chtta 
bnh viii cOng tác y hçc dir phông. Thirc hien  tat cong tác cánh báo, giám sat, phát 
hin, phông chang djch bnh trên da bàn tinh. Các linh v1rc ho?t dng khác nhu: 
Tmyn thông giáo diic sire khOe; dan sa- k hoach hóa gia dmnh; an toàn ye sinh 
thirc phAm; duçc - trang thi& bj . . .du thrcyc quan tam d.0 tix, phát trin dung 
hu&ng, khá dang bc. TIch cijc, chü dng hqp tác v&i mt sá bnh vin và trung tam 
dào tto can b y t d dr các kIp thy thuac di dào tio, nhn chuyn giao k' thut 
tiên tin, hiên di tai  mt sa nix6c có nn y tê phát trian. 

Tuy nhiên, ben cqnh do cOn m5t so' hgn ché' dO là: Con thiu di ngtt can b y 



t trInh d chuyên mon cao a mt s6  lTnh v1rc, chuyên ngânh; ca câu can b tti mt 

s dan vj, mt s lTnh vire  chira can di. Cht luçing cung img dch vi khám, chIra 
bnh cho nguai dan duqc cái thin, song khoàng cách v cht hxqng con khá lcn 
giüa các dja phuang vâ chua dáp 1.'rng tt nht nhu cu ngày càng cao cüa nhan dan; 
trang thi& bj dã duçic du tu nhixng chua thirc sir dng bt; trInh d chuyên mon cüa 

can b y th tai  tuyn y t ca s& con yu. Cong tác phông cMng djch bnh, d.c bit 
là các djch bnh mâi ni và bão dam v sinh an toàn thixc phm cOn tim n nhiu 
nguy ca, thách thIrc. Mire sinh giàm nhung vn cOn cao, t5r l sinh con l.n 3 trâ len 
có xu hithng thng; t' s mt can bng giài tInh khi sinh vn dang a mirc khá cao; 
mt s vn d sCrc khôe sinh san chua duçc giâi quyt tt. 

H. Quan dim, mite tiêu 

1. Quan diem 

- Bào v, chäm soc và nâng cao sire khOe là nghia v1i, trách nhim và dOi hOi 
sir tham gia tIch circ cüa ca h thng chInh trj, nguai dan và toàn xä hi, trong do, 
ngành y t gitr vai trO nOng c& v chuyên mon và k thut. 

- Dam bào mi ngithi dan du duçic quàn l và chm soc sire khOe, bInh d.ng 
v quyn và nghia vi trong th huâng các djch vi y t; d,c bit ngizi ngheo, c1ng 
bào dan tc thiu s, tré em duói 6 tui, các d& tuçlng chInh sách, nguai dan vüng 
kho khin va cae nhóm nguai d bj thn thixo'ng ducic tip cQn và si'r dçrng thun lçii 
djch vi chäm soc sire khOe cci bàn có cht lucmg. 

- Tip t'ic di mâi và hoàn thin h thng y t theo hiiang cong btng - cht 
lucing - hiu qua - hi nhp - phát trin vói phixang châm phông bênh han chta 
bnh, y t dir phông là then ch&, y t co sâ là nn tang; kt hcip hài hOa giüa cüng 
c vttng chc mng luai y t co sà vai phát trin y t chuyên sâu mang tmnh dt 
phá, giIa phát trin y t cOng 1p vôi y th ngoài cOng lip, gita y h9c hin di vói y 
hc c truyn. 

- Di mói co ch hot dng, co ch tài chInh trong các don vj y t dam báo 
tInh dàng, tInh dir giá djch vi y t, có Co ch giá, co ch dng chi trà nhm phát 
trin bn vng h thng y 

2. Miic tiêu 

2.1. M,c lieu chung 

Phát trin Y t Phir Th9 tir tinh dn cci s& mt cách dng b, tirng buac hin 
dai, hiu qua và bn v&ng; nâng cao toàn din näng 1irc và cht luçing các hot 
dng; ru tiên phát trin mt s lTnh virc  mii nhQn v khám chtta bnh và Dixçc - 
Trang thit bj Y t; tip tiic khng djnh vj the là mt trung tam math v Y t cira 
khu virc trung du min nii phIa B.c nhm dáp Crng tt thu cu bào v, chàm soc và 
nâng cao sire khOe nhân dan. 
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2.2. Myc tiêu cy th và các chi lieu co' bàn dIn nan, 2025 

- Tip tçic kin toàn, t&ng buóc di mfi sp xp và hoân thin h tMng y t& 
Dat 50 giung bn1iIvan dan; t l gir&ng bnh ngoài cong 1p dat 10%; 80% c s 
khám bnh, chia bnh cong 1p thyn tinh, tuyn huyn tçr dam chi thix&ng xuyên 

và 20% tr chü hoàn toàn. 

- Kin toàn, phát trin di ngü can b yt dam bâo dü v s lucmg, cht lugng 

và cy c.u. Dào tao,  dào  tao lai di ngü can b y c s; chü trçng thu hut, dào tao 
chuyên gia du ngành các linh vrc müi nh9n, dt phá. Tip tçic thu hut, dào tao 
nâng tng s bác sq/van dan là 15 và thrcic s5 dai h9c/v?n dan là 03; t) l diu 
duông, h sinh, k5' thut viênlbác s là 2,5. 

- Tip tiic du tu xây mói, cài tao  nâng cap, phát triên ha tang c s& y t, dáp 
1rng you cu trin khai nhim vi chuyOn mon k thut và dam bâo môi tnrng y t; 
cung cp trang thit bj y t co bàn và nâng cao dáp ung pbát trin djch vi k5 thut 
chuyOn mon khám chüa bnh, y th dir phông, an toàn thirc phm; du tu h thng k 
thut và phn mm üng diing cong ngh thông tin dáp 1rng phát trin y t s& 

- Tp trung nâng cao cht luqng djch V11 y th, phát trin djch vii k5 thut 
chuyOn sâu; thng cu?mg khám bnh, chtta bnh y h9c hin dai  kt hcrp y h9c c 
truyn và phc hM ch(rc näng. 

- Bào dam mi ngithi dan du duçic quàn l, chäm soc sue khOe, gop phn 
nâng cao sue khóe cã v th cht 1n tinh thn, tm voc, tui thç, cài thiên cht 
1uçmg dan sé, nâng cao cht luçmg cuc song; nâng t' 1 d s tham gia BHYT 
trOn 93%. 

- Nâng cao nàng lirc, hiu lirc, hiu qua quãn 1 nhà nuóc v y t. Dy manh 
cài each hành chInh, trin khai djch vi cong trirc tuyn müc d 4. Hoàn thành s 
hoá y t và tao  drng kho d lieu lun y té tp trung; Hoàn thin Trung tam diu 
hãnh y t thông minh; Khai thác s1r ding hiu qua Trung tam diu hành y th thông 
minh trong theo döi, giám sat, diu pMi các linh vrc, các hoat dng trçng tam cüa 
h théng y t trong quân l nhân 1irc, quàn 1 tài chInh - cong san, quãn 1 du 
thu, quàn 1 hành ngh... 

Ill. Nhim vii và giãi pháp 

1. Cp üy, chInh quyn các cp t.p trung lãnh dao, chi  dao  cong tác bâo v, 
chàm soc và nâng cao sue khOe nhan dan, coi day là mt trong nhüng nhim vu 
chInh trj hang du cüa tmg dja phucing, don vi. Thng nht nhn thüc, quy& tam 
hành dng cüa Ca h thng chInh trj và cüa mi ngithi dan trong báo ye, chàm soc 
và nâng cao sue khOe cho bàn than, gia dInh và cong dMg. Dua các miic tiOu, chi 
tiOu ca bàn v y t và các li'nh e ãnh hithng dn sue khOe vào chuong trinh, k 
hoach phát trin kinh t - xâ hi cüa các cp, các ngành. 
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2. Kin toàn mng lithi y t cci s& theo hithng dng b, tinh gçn, boat dng 

hiu lirc, hiu qua. Cüng c, phát trin mng luth y th dr phông theo hithng tp 

trung, thng cuèng hiu qua và nâng cao chat luçing hoat dng, bâo dam dü khá 

näng dir báo, kim soát các bnh lay nhim, bnh không lay nhim và các yu t 

nguy cor lien quan dn môi tnr&ng, 1& sng. Hoàn thin mang  hxói khám bnh, 

chCra bnh các tuyn. Cüng c, nâng cao nàng lirc boat dng các bnh vin tuyn 

tinb nhm 11mg busc dñ khâ näng khám và diu trj hu ht các bnh có yêu cu k5 

thut cao, mt s chuyên ngành ngang tm tuyn trung mmg. Tang cumg du hr 

phát trin y th cong 1p di ctôi vri khuyn khIch và tao  diu kin phát trin y t 

ngoài cong isp. 

3. Xây drng, trin khai k hoach tng th phát triên nguôn nhân 1irc y tê tinh 

Phü Thp giai doan 2021-2030; thirc hin hiu qua vic kin toàn, tuyn ding, s1r 

diing, dào tao...  phü hqp vOi phân bang và djnh hurng phát trin cüa 11mg dcin vj 
giai doan ctn 2025 và 2030. Xây dmg và ban hành khung chInh sách däi ng, 

tuyn diing và dào tao,  phát trin, dü sue thu hut và sü diing lâu dài ngun nhan hrc 

y t chit luqng cao. Tao  dirng môi trung lao dng, rèn luyn, cng hin, h9c tp 

phü hgp d thüc dy phát trin tài näng. 

4. Tang cumg du tu và cci cu lai  ngân sách nba nuâc trong linh virc y t, 
chuyn tü h trçi ngân sách nhà nuc cho cáo don v khám ch€a bnh cong 1p 

sang h tn trçrc tip cho cáo dái tuçmg yu th& vüng dàng bào dan tc thiu s, 

vting khó khàn thông qua hInh thirc h trg mua the BHYT và uu tiên ngun cho 

cong tác y t d1r phông. Tip tiic huy dng các ngun 1rc d phát trin dng b h 

thng y t. Da dang  hóa cáo hInh thirc hqp tao cong - tu, bâo dam minh bach,  cong 
khai, canh  tranh bInh dng,. không phân bit cong - tu trong cung cp djch viii y t& 
Giá djch vi y t duçc tinh dürg, tInh dü chi phi và có tIch 1u5 d du tu phát trin, 
báo dam cong khai, minh bach,  gn yâi cht luvng dich vu. 

5. Tang cung và da dng các boat dng truyên thông dé nãng cao nh.n thirc 

cüa cáo cp üy clang, chInh quyn và mçi nguii dan v trách nhim, nghTa vi và 

quyn lçri cüa mInh trong chäm soc s1rc khOe. Phát huy vai trô cüa cáo phrnmg tin 

thông tin dai  chuing cña tinh trong vic tuyên truyn, cung cp thông tin chInh 

thng d djnh huâng du lun, xir 1 cáo khüng khoáng, sir o truyn thông cáo vn 

d lien quan dn y th, sue khoê. Nâng cao näng l'trc nghiên cru, lrng dting nhng 
thanh tuu mó'i cüa khoa hçc k5 thut trong cáo lTnh virc phông, cMng dch bnh, 
khám chüa bnh; tang cung hgp tác vó'i cáo trirng dai  hçc, cáo bnh viên, cáo 
vin tuyn trung uang và cáo di tao quo t d iirng dirng cong ngh y h9c tiên tiên 
trong y h9c. 
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IV. To chfrc thtrc hin 

1. Các cp üy dàng, chInh quyn, Mt trn T quc và don th chInh trj - xã 

hi t chüc nghiên cüu, quán trit Nghj quyt nay tto sir thng nht và dng thun 

cao trong t chüc thirc hin. 

2. Ban can sir dãng U ban nhân dan tinh chi do các ccx quan chIrc nàng tip 

thu, hoàn thin, phê duyt D an, dam bào dung trInh tir, thu t1ic và quy djnh hin 

hành cüa Nba nithc; dng thi, xây dimg k hoich, phân cong nhim vi gn v&i h) 

trmnh thirc hin cho các ccx quan chüc näng và chInh quyn dja phuang, trin khai 

thirc hin t& D an sau khi duçxc phê duyt. 

3. Ban Tuyên giáo Tinh üy t chi:rc h9c tap, quán trit Va tuyên truyên ai 

rng ni dung Nghj quyt; chü tn, ph& hçip vói các ccx quan lien quan thuông 

xuyên theo döi, kim tra, don dc vic trin khai, thirc hin Nghj quyt. 

Ban can sy' dáng Uj' ban nhdn dan tinh, các s&, ngành, don vi có lien quan 

can cü Nghj quyê't trién khai thy'c hiên. 

Ncrinhãn: TIM BAN THTRNG YJ 
- Ban BI thu TW Dâng, BI THU 
-BO Ytê, 
- TTTU, HDND, UBND tinh, 
- Các die TUV, 
- Các Ban xây drng Dãng tinh, 
-MTFQvàcacdoânthtinh, 
- Các sir, ban, ngành tinh, U 
- Các huyn, thành, tht üy, DUTT, 
- CVP, eac PCVPTU, 
- CVTH, Büi Minh Châu 
- Lixu: V 
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