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I. MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

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

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

nhân dân trong tình hình mới, đã chỉ rõ: "Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và 

có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các 

dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công - tư, đầu tư tư nhân, cung cấp 

các dịch vụ theo yêu cầu". Đồng thời, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình 

mới, khẳng định: “Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu 

dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân”. 

 Trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng 

và lãnh đạo, huyện Bắc Hà đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh 

vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong 

đó có sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, hệ thống y tế ngày càng 

được củng cố và phát triển từ huyện xuống xã, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo bổ sung nhân lực y tế; kiểm soát hiệu quả tình hình 

dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển dịch vụ khám chữa bệnh; đẩy 

mạnh công tác dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; sức khỏe của Nhân dân 

được cải thiện, nâng lên rõ rệt.  

 Tuy nhiên, Bắc Hà là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn về điều kiện tự 

nhiên và xã hội. Quy mô, tiềm lực kinh tế của huyện còn nhỏ; biến đổi khí hậu 

phức tạp, thiên tai bão lũ, dịch bệnh liên tiếp xảy ra; kết cấu hạ tầng chưa phát triển 

mạnh, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.  

 Về y tế: Hệ thống mạng lưới phát triển chưa đồng bộ, thiếu nguồn nhân lực 

trình độ cao, y tế cơ sở còn có mặt hạn chế; mô hình bệnh tật vừa có tính đặc thù 

của vùng núi cao, vừa mang đặc điểm của vùng kinh tế đang phát triển, với nhiều 
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bệnh tật nguy hiểm, phức tạp; an toàn thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ; công tác dân số 

còn nhiều bất cập với phát triển xã hội. 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 

2020-2025, Huyện ủy Bắc Hà xây dựng Đề án “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức 

khỏe nhân dân và công tác dân số huyện Bắc Hà trong tình hình mới, giai đoạn 

2021-2025”; là căn cứ để các đơn vị y tế, các cơ quan, đoàn thể huyện và các xã, 

thị trấn thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong giai đoạn mới. 

2. Căn cứ xây dựng Đề án  

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

ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

- Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương 

khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 

- Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình 

hình mới”. 

- Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành 

Chương hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

- Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

- Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai triển khai 

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

ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

- Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 02/5/2018 của Huyện ủy Bắc Hà về việc 

thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới”. 

- Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 02/5/2018 cuả Huyện Ủy Bắc Hà về thực 

hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.   

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC, NÂNG CAO 

SỨC KHỎE NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

1. Khái quát kết quả nổi bật đạt được 

 Trong 5 năm qua, huyện Bắc Hà đã nỗ lực tập trung tổ chức thực hiện Đề 

án “Phát triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân huyện Bắc Hà, giai 

đoạn 2016-2020” đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 
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 Mạng lưới y tế phát triển rộng khắp từ huyện đến thôn; cơ sở vật chất, trang 

thiết bị được tăng cường. Thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động. Tuyến huyện hiện có 01 cơ quan quản lý nhà nước về y tế (chuyển chức 

năng, nhiệm vụ của Phòng y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện từ tháng 

11/2017) và 02 đơn vị sự nghiệp y tế: Có 01 đơn vị xếp hạng II (Bệnh viện đa 

khoa) và 01 đơn vị xếp hạng III (Trung tâm Y tế). Tuyến xã có 02 Phòng khám đa 

khoa khu vực Bảo Nhai, Lùng Phình (giảm 02 Phòng khám đa khoa khu vực Bản 

Liền và Nậm Lúc so với năm 2015) và 19 Trạm y tế xã, thị trấn (giảm 02 Trạm y tế 

xã Lầu Thí Ngài và Bản Già so với năm 2015 do sáp nhập xã); 158 nhân viên y tế 

thôn bản hoạt động (đạt 100% thôn bản). Cán bộ y tế phát triển cả về số lượng và 

chất lượng; bổ sung nhiều cán bộ trình độ đại học, sau đại học các chuyên ngành. 

Nhân lực y tế toàn huyện có 321 cán bộ y tế (51 Bác sĩ, 9 Dược sĩ đại học đạt 7,8 

bác sỹ và 1,37 dược sỹ đại học/10.000 dân). Số giường bệnh (không kể trạm y tế) 

là 210 giường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường, xây mới 03 

Trạm Y tế (thị trấn Bắc Hà, Thải Giàng Phố, Bảo Nhai), hoàn thành chuyển tiếp 02 

Trạm Y tế (Nậm Đét và Hoàng Thu Phố), sửa chữa nâng cấp cho 08 Trạm y tế 

(Bản Già, Nậm Khánh, Tà Chải, Cốc Lầu, Nậm Lúc, Nậm Mòn, Bản Phố, Thải 

Giàng Phố). Bệnh viện đa khoa huyện được bổ sung nhiều thiết bị đồng bộ, hiện 

đại; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, phòng bệnh, chữa 

bệnh. 

Kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; chủ động 

triển khai kịp thời các biện pháp quản lý, phòng chống các dịch bệnh trên địa bàn. 

Chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực phòng chống 

dịch bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp Covid-19 từ tháng 12/2019 với nhiều giải pháp 

đồng bộ, thiết thực, như: Thành lập BCĐ, quy chế hoạt động, 05 phương án tùy 

theo diễn biễn biến và cấp độ dịch, thành lập 03 khu cách ly (nhà khách UBND 

huyện, Trung tâm GDTX-GDNN, UBND xã Lầu Thí Ngài cũ); phối hợp UBND 

huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang thành lập 01 chốt kiểm soát dịch; tổ chức đưa công 

dân từ Trung Quốc trở về từ các đường mòn, lối mở tổ chức cách ly tại các khu 

cách ly của huyện 105 công dân và khu cách ly của tỉnh; lấy 275/275 mẫu gửi 

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh xét nghiệm có kết quả âm tính; tạm dừng đón 

khách tại các khu, điểm du lịch, di tích, giãn cách xã hội theo yêu của Trung 

ương…Kết quả là chúng ta đã góp công sức trong công cuộc phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cũng như cả nước. 

 Từng bước quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở; có giải 

pháp đồng bộ bảo đảm an toàn thực phẩm; không để xảy ra vụ dịch lớn, vụ ngộ 

độc thực phẩm nghiêm trọng; công tác Dân số - KHHGĐ, nâng cao chất lượng các 

dịch vụ khám, chữa bệnh. Y tế xã, y tế thôn bản ngày càng hoạt động hiệu quả, đặc 

biệt là trong công tác phòng, chống COVID 19. 



4 

 

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/12 chỉ tiêu Đề án, trong  đó có 02 

mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII thuộc lĩnh vực y tế là 

(1) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,4%, (MTĐA và MTĐH là 1,5%); (2) Tỷ 

lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng/ tuổi) giảm còn 17,98%, 

(MTĐA và MTĐH là 18%); (3) Số giường bệnh/vạn dân (không tính giường bệnh 

của Trạm y tế): 210 giường/66 vạn dân = 31,8 đạt 118% (MTĐA 26,9); (4) Số bác 

sỹ/1 vạn dân: đạt tỷ lệ 7,8 bác sĩ/vạn dân đạt 122% (MTĐA 6,38); (5) Số bình quân 

lượt khám chữa bệnh/năm: Hàng năm đạt từ 2,2 đến 2,65 lần/người/năm (MTĐA: 

>2,2 lần/người/năm); (6) Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt là 99,7% (MTĐA là 

99,6); (7) Số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đạt 21/21 xã, thị trấn đạt 100% 

(MTĐA 21 xã); (8) Tỷ lệ trẻ em <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ: Trong 5 năm đạt 

> 97% (MTĐA: >95%); (9) Tỷ lệ thôn, tổ dân phố có NVYT hoạt động đạt 100% 

(MTĐA 100%); (10) Trạm y tế xã được xây dựng theo mẫu định hình 17/19 Trạm 

y tế đã được xây dựng theo mẫu định hình, 02/19 Trạm y tế hoạt động tại trụ sở 

của 02 PKĐKKV đã giải thể (MTĐA là 21 nhưng đến thời điểm hiện tại còn 19 xã, 

thị trấn). Đạo đức, phong cách, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của cán bộ y 

tế được chú trọng và nâng cao, không có đơn thư khiếu nại và trường hợp phản ảnh 

về thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế.  

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế 

 Công tác tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc một số nội dung vẫn còn chưa quyết 

liệt, dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu Đề án (chỉ tiêu Bác sỹ làm 

việc tại Trạm Y tế và chỉ tiêu giảm tỷ xuất sinh thô). Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà 

còn cao (năm 2019 là: 39,7%). 

Năm 2017, Trung tâm y tế tiếp nhận sử dụng khối nhà Phòng y tế và TTDS 

KHHGĐ cũ, nhưng vẫn còn chật chội chưa bố trí đủ các khoa, phòng, hiện vẫn 

phải mượn thêm một số phòng của khối nhà hành chính của Bệnh viện đa khoa 

huyện. Cơ sở vật chất của Bệnh viện hiện tại cũ, xuống cấp (1 số khối nhà xây 

dựng từ năm 1996 tu sửa năm 2008, 1 số khối nhà xây dựng giai đoạn 2008-2010) 

đến nay chưa được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa. Các khoa, phòng chật chội, thiếu 

phòng kỹ thuật, phòng làm việc, phòng điều trị bệnh nhân; hệ thống xử lý chất thải 

rắn và chất thải lỏng tại Bệnh viện chưa được tu sửa, nâng cấp; hệ thống xử lý chất 

thải y tế của Trạm y tế và các Phòng khám đa khoa khu vực đã được xây dựng 

nhưng chưa đúng theo mẫu quy định, không đảm bảo xử lý chất thải y tế theo quy 

định về bảo vệ môi trường. Một số Trạm y tế xuống cấp chưa được sửa chữa, chưa 

có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn. Còn xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực 

phẩm trên địa bàn huyện. 

Nhân lực còn thiếu đặc biệt đội ngũ bác sỹ sau đại học để phát triển dịch vụ 

kỹ thuật chuyên khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Công tác đào tạo liên 

thông cho cán bộ, viên chức trình độ y sỹ lên bác sỹ còn gặp nhiều khó khăn vì thi 
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đầu vào điểm cao. Thực hiện Bộ tiêu chí y tế gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực 

Bác sĩ làm việc thường xuyên tại xã, thiếu trang thiết bị để thực hiện các danh mục 

kỹ thuật; thiếu kinh phí triển khai các chương trình như: dinh dưỡng, vệ sinh môi 

trường... 

 2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Các đơn vị y tế đã đề xuất các cấp ngành nhưng chưa có chủ trương xây 

dựng về cơ sở vật chất, cấp kinh phí đào tạo phát triền nguồn nhân lực.... 

 Cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực cũ, 

xuống cấp; trong cơ chế tự chủ và tiết kiệm, các đơn vị không có nguồn kinh phí 

để đầu tư mua sắm trang thiết bị lớn. 

 Các văn bản quy định trong ngành y tế về cấp phép, cấp chứng chỉ hành 

nghề, quy định chức năng nhiệm vụ của phòng khám đa khoa khu vực còn nhiều 

bất cập trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh và thanh quyết toán khám chữa 

bệnh BHYT. 

 Còn nhiều hủ tục lạc hậu, trình độ dân trí chưa cao, dân cư sinh sống không 

tập trung. 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Dự báo tình hình 

Trong thời gian tới Bắc Hà sẽ là một trong những địa điểm ngày càng hấp 

dẫn và thu hút khách du lịch của tỉnh Lào Cai. Cùng với các vấn đề văn hoá - xã 

hội được quan tâm giải quyết, bảo vệ môi trường tự nhiên, trật tự, an toàn xã hội 

được bảo đảm, chính trị ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Đây là 

điều kiện quan trọng để huyện tăng cường đầu tư cho công tác y tế để phát triển hệ 

thống y tế của huyện nhà. 

Quy mô và cơ cấu dân số giai đoạn 2021-2025 dự báo biến động tăng; quy 

mô dân số: dân số trung bình từ năm 2009 là 53.620 người đến năm 2019 tăng lên 

65.567 người, trung bình mỗi năm tăng khoảng 1.100 người. Ước tính quy mô dân 

số của huyện Bắc Hà đạt khoảng 72.000 người vào năm 2025, tăng khoảng 5.000 

người so với năm 2020; về cơ cấu dân số: Dân số trong độ tuổi lao động (15-64 

tuổi) năm 2019 là 37.125 người chiếm 65,5% so với tổng dân số toàn huyện, số trẻ 

được sinh ra trung bình hằng năm khoảng 1.200 trẻ, số người cao tuổi từ 60 tuổi 

trở lên tăng khoảng 600 người/năm… 

Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao với nhiều cơ sở khám chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và các nhà thuốc, vật tư y tế sẽ xuất hiện. Điều kiện 

địa lý chia làm 3 vùng: Thượng huyện có khí hậu ôn đới, hạ huyện có khí hậu nhiệt 

đới và trung huyện có khí hậu ôn hòa nên Bắc Hà luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy 

ra các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tình hình dịch tễ phức tạp với những 

bệnh lạ, nguy hiểm xuất hiện và gây dịch mang tính toàn cầu, các bệnh xã hội có 

chiều hướng gia tăng, nguy cơ phát sinh các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi 

trường nhất là tại các khu du lịch. Tiếp theo là các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển 
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hoá, các bệnh tiểu đường, basedow, goute, cao huyết áp, tim mạch, ung thư, tâm 

thần, ma túy, HIV...các bệnh không nhiễm trùng khác có nguy cơ tăng cao tăng 

gánh nặng chi phí và an ninh trật tự xã hội. Tai nạn thương tích gia tăng và là một 

những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, trong đó tai nạn giao thông đứng hàng 

đầu (khoảng 50%). Nguy cơ tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp tăng, tốc độ 

đô thị hoá cao sẽ tăng nhanh các bệnh xã hội; nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày 

càng cao, đặc biệt tăng nhu cầu khám chữa bệnh theo yêu cầu.  

Công tác Dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em với nhiệm vụ 

cải thiện sức khỏe sinh sản, triển khai các cơ sở tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn 

nhân; tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 

nhu cầu phát triển cơ sở lão khoa trong hệ thống y tế. 

Theo su thế phát triển của nền Kinh tế - Xã hội các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe ngày càng cao, lên tất yếu các phòng khám tư nhân, cơ sở phun săm, thẩm 

mỹ, massagen… ngày càng mở rộng. 

Tình hình dự báo trên tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức 

đan xen, đòi hỏi sự nỗ lực cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi 

mục tiêu, nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và 

công tác dân số giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng 

cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng hệ thống y tế phát triển đồng đều về chất 

lượng, hiệu quả. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "thầy thuốc như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn 

vững vàng. Đạt và vượt các chỉ tiêu sức khỏe trong kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội của huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Các mục tiêu cụ thể phát triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

đến năm 2025: 

(1) Số giường bệnh/vạn dân đạt: 40 giường. 

(2) Số bác sỹ trên 10.000 dân đạt: 7,5 Bác sỹ. 

(3) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống: 

25,93%. 

(4) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống: 

15,99%. 

(5) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn: 1,3%. 

(6) Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt: > 98%. 

(7) Số dược sỹ trên 10.000 dân đạt: 1,5%. 

(8) Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt: > 95%. 

(9) Tỷ suất chết trẻ em dưới 05 tuổi dưới 18,5%o.  
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(10) Tỷ suất chết trẻ em dưới 01 tuổi dưới 14,5%o. 

(11) Tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử đạt: 70%. 

(12) Tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn triển khai dự phòng, quản lý điều trị bệnh 

không lây nhiễm đạt: 70%. 

(13) Tỷ lệ xã duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt: 100%. 

(14) Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt: 40%. 

(15) Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt: 50%. 

(16) Tỷ lệ người cao tuổi được quản lý và khám sức khỏe tại cộng đồng đạt: 

53%. 

(17) Số ca ngộ độc thực phẩm cấp tính được báo cáo trên 100.000 dân/năm 

dưới 8 ca. 

(18) Tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đạt: > 90%. 

 (19) Giảm tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà xuống dưới 30%. 

(Chi tiết tại Biểu số 1 đính kèm) 

3. Nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Tiếp tục phát triển hệ thống y tế 

Tuyến huyện: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân 

lực của Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện.  

Tuyến xã (các Trạm y tế xã và PKĐKKV): Phòng khám đa khoa khu vực 

chịu trách nhiệm khám chữa bệnh cho cụm 3 - 5 xã, mỗi phòng khám quy mô 10 - 

30 giường bệnh, tổ chức điều trị nội trú góp phần giảm tải cho tuyến trên; triển 

khai quản lý sức khỏe toàn dân theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế; 

thực hiện sàng lọc, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, 

đái tháo đường).  

Sáp nhập Trạm Y tế thị trấn Bắc Hà vào Trung tâm Y tế huyện (tổng số 

Trạm Y tế xã còn lại: 18 trạm). Đưa các chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế về 

hoạt động tại Trung tâm y tế huyện như: Thực hiện các dịch vụ tiêm chủng, kho 

bảo quản vắc xin, chăm sóc sức khỏe sinh sản….tại Trạm Y tế thị trấn Bắc Hà cũ; 

cơ sở vật chất của Trạm y tế thị trấn chuyển giao cho Trung tâm y tế quản lý. 

3.2. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế 

* Tuyến huyện:   

Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà: Xây mới khu nhà điều trị bệnh 

nhân 5 - 7 tầng (100 giường bệnh), nâng quy mô bệnh viện lên: 200 giường bệnh 

và hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn vào năm 2023; mở rộng diện tích khoảng 

1,1 ha dọc theo đường Bản Phố về phía Tây Bắc Bệnh viện (diện tích sau mở rộng 

khoảng 3 ha). Tiếp tục nghiên cứu phương án xây dựng trụ sở Bệnh viện đa khoa 

của huyện ở vị trí mới. 

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho BVĐK huyện triển 

khai các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến, tiến tới triển khai các dịch vụ kỹ thuật 

cao ngay tại tuyến huyện. 
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Tăng cường đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị y tế nhằm 

tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, quản lý khám chữa bệnh, dịch bệnh, quản 

lý sức khỏe người dân. 

* Tuyến xã:  

Xây mới Trạm y tế xã Bản Liền do đã xuống cấp. 

Sửa chữa nâng cấp 13 trạm y tế (xây tường bao quanh, nhà công vụ, hệ 

thống xử lý chất thải...), gồm: Nậm Lúc, Lùng Cải, Tả Van Chư, Tả Củ Tỷ, Hoàng 

Thu Phố, Bản Phố, Na Hối, Nậm Mòn, Nậm Khánh, Nậm Đét, Cốc Ly, Cốc Lầu, 

Bản Cái. 

Bổ sung trang thiết bị trạm y tế cho đủ danh mục theo quy định của Bộ Y tế  

(Quyết định 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 của Bộ Y tế), đáp ứng xã đạt tiêu chí 

quốc gia y tế. 

3.3. Nâng cao sức khoẻ nhân dân 

Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả 

hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân. Quan tâm các điều kiện để 

mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe. 

Khuyến nghị, phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp với các 

sản phẩm sẵn có tại địa phương.  

Thực hiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. 

Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và giảm thiểu tác hại của rượu, bia, 

thuốc lá. 

Tăng cường công tác y tế học đường, có phương án hợp lý về y tế trường 

học.  

Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi 

trường, biến đổi khí hậu tới sức khoẻ; bảo đảm nguồn nước sạch.  

Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh, lối 

sống lành mạnh, vệ sinh. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thảm hoạ, bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông, an toàn lao động. 

3.4. Phát triển y tế dự phòng, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh 

gắn với đổi mới y tế cơ sở. 

Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch bệnh, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Củng cố vững 

chắc hệ thống tiêm chủng. Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các 

bệnh không lây nhiễm, phát triển y học gia đình. 

Tiếp tục củng cố, phát triển và thực hiện đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương 

thức hoạt động của y tế cấp xã; 100% trạm y tế được xây dựng kiên cố, có đủ công 

trình phụ trợ, đủ trang thiết bị thiết yếu; tăng cường nhân lực y tế xã, phấn đấu tăng 

số bác sĩ định biên trạm y tế; thường xuyên đào tạo, đào tạo lại nâng cao năng lực, 

duy trì 100% thôn bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động hiệu quả. 
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Triển khai hệ thống sổ sức khoẻ điện tử đến từng người dân. Phối hợp các 

lực lượng, thực hiện tốt chương trình kết hợp quân dân y. 

Chú trọng công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi. 

Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh trang thiết bị công tác y tế dự phòng của Trung 

tâm Y tế huyện. Rà soát bổ sung trang thiết bị trạm y tế đủ theo danh mục quy định 

của Bộ Y tế. 

3.5. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

Tăng cường năng lực hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng tại 

Bệnh viện và PKĐKKV Bảo Nhai, Trạm y tế để người dân thuận tiện tiếp cận với 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; xây dựng Bệnh viện xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn 

minh, hướng tới chăm sóc toàn diện người bệnh. 

Đề xuất với UBND tỉnh và Sở y tế là chủ đầu tư xây dựng khối nhà kỹ thuật 

5 - 7 tầng cho Bệnh viện để phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện; có đủ điều kiện xử lý chất thải y tế và khả năng chống 

nhiễm khuẩn tại Bệnh viện, Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm y tế để các hoạt 

động khám chữa bệnh không bị ảnh hưởng đến người dân và môi trường. 

Thực hiện đúng phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị; lộ trình thông tuyến 

khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, 

giữa các cơ sở khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính 

sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới. 

Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường 

kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức 

năng, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Sử dụng các phương pháp, bài thuốc YHCT địa 

phương để phát triển các dịch vụ y tế du lịch đặc sắc của địa phương 

Tổ chức thường xuyên việc giáo dục làm thay đổi tư duy, nhận thức của mọi 

CBVC về đổi mới phong cách thái độ phục vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm; 

thực hiện tốt giao tiếp, ứng xử; nâng cao đạo đức nghề nghiệp tận tụy phục vụ 

nhân dân, tích cực học tập, rèn luyện về phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Định kỳ tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, những tồn 

tại, vướng mắc trong hoạt động KCB để có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, 

nâng cao tỷ lệ hài lòng của nhân dân khi đến cơ sở KCB. 

Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ 

quản lý Bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử. 

Tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật. Đăng ký 

danh mục dịch vụ kỹ thuật có đủ năng lực thực hiện. 

Triển khai thực hiện mô hình Trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình. 

Phấn đấu đưa Bệnh viện đa khoa Bắc Hà trở thành bệnh viện vệ tinh của một 

trong các bệnh viện tuyến Trung ương tại miền Bắc. 

3.6. Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực dược và thiết bị y tế 
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Bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu 

cầu phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng của các cơ sở y tế và người bệnh. 

Duy trì thực hiện công tác đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương, đảm bảo công 

khai, minh bạch, giảm giá thuốc. Tăng cường hoạt động dược lâm sàng, giám sát 

kháng thuốc, đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. 

Tổ chức đấu thầu thiết bị, hoá chất, vật tư y tế trong cơ sở y tế theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm công khai, minh bạch. Hoàn thiện cơ chế đầu tư, mua 

sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chống thất thoát, lãng phí. 

Có chính sách đặc thù, quy hoạch phát triển vùng trồng cây dược liệu, nhất 

là các dược liệu quý hiếm; ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển các vùng chuyên 

canh, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu. 

Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh thuốc, thực phẩm 

chức năng giả, kém chất lượng. 

3.7. Phát triển dịch vụ y tế, dịch vụ kỹ thuật cao, dịch vụ theo yêu cầu  

Dịch vụ y tế theo tuyến kỹ thuật: Phấn đấu thực hiện 40% danh mục kỹ thuật 

tại tuyến huyện và 50% danh mục kỹ thuật tại tuyến xã theo phân tuyến chuyên 

môn của Bộ Y tế. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh tại PKĐKKV và Trạm y tế 

xã với mục tiêu mang dịch vụ y tế đến gần dân, góp phần giảm quá tải cho các 

bệnh viện tuyến trên. 

Dịch vụ y tế kỹ thuật cao: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 1816; tiếp 

nhận và thực hiện thành thạo một số kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu từ các bệnh 

viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh. Triển khai dịch vụ phòng bệnh như tầm soát 

sớm ung thư, dị tật thai nhi, phòng chống tăng huyết áp, đái tháo đường, tư vấn 

dinh dưỡng; phát triển các dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán sớm dịch bệnh. Tăng 

cường chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến dưới và phân công các Khoa, Phòng, các cá nhân 

trực tiếp phụ trách các PKKV và Trạm y tế xã để phối hợp hỗ trợ, giám sát, chuyển 

giao kỹ thuật chuyên môn phù hợp với nhu cầu và khả năng của cơ sở, để nâng cao 

chất lượng, năng lực KCB tại các tuyến. 

- Dịch vụ y tế theo yêu cầu: Tăng cường phát triển dịch vụ theo yêu cầu của 

nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa, liên kết công - tư. Triển khai dịch vụ khám chữa 

bệnh theo yêu cầu dựa trên đề án sử dụng tài sản công khi được phê duyệt; khuyến 

khích phát triển y tế tư nhân; phát triển các sản phẩm dược cổ truyền mang tính địa 

phương, của huyện. Quản lý sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức và người lao 

động, khám bệnh nghề nghiệp vệ sinh môi trường, quan trắc môi trường,… 

3.8. Đẩy mạnh công tác dân số hướng tới mục tiêu dân số và phát triển 

Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số: Nội dung 

truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam theo hướng 

chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát 

triển, phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số. 
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Phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe 

trước hôn nhân; dịch vụ tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh, tật trước sinh, sơ 

sinh. 

Tăng cường công tác tuyên truyền Dân số - KHHGĐ tại các thôn, bản và 

phối hợp với ngành Giáo dục đưa các chương trình giáo dục giới tình vào các hoạt 

động ngoại khóa, sân khấu hóa, tổ chức các cuộc thi... Nhằm giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, để phát triển giống lòi.  

Hướng dẫn Nhân viên y tế thôn bản và bà đỡ dân gian tăng cường công tác 

tuyên truyền nhân dân đặt biệt là các xã vùng cao, khi mang thai đến các cơ sở y tế 

khám thai định kỳ hàng tháng, đẻ tại các cơ sở y tế, không đẻ tại nhà, để đảm bảo 

an toàn sức khỏe cho bà mẹ con. Nhằm tăng tỷ lệ sinh con tại Trạm y tế, khai thác 

sử dụng hết công suất các dụng cụ, trang thiết bị y tế đã được đầu tư mua sắm. 

Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 

Nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn 

xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

Bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số. 

3.9. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm:  

Củng cố, nâng cao năng lực trong quản lý, giám sát; tập huấn về kiến thức, 

kỹ năng điều tra, xử lý; lấy mẫu kiểm nghiệm, thực hiện test nhanh trong phát hiện 

sớm, chẩn đoán, xử lý nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tăng cường truyền thông về 

bảo đảm ATTP với nhiều hình thức phù hợp với từng vùng, dân tộc; kết hợp giữa 

truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng với truyền thông trực tiếp tại 

cộng đồng. Xây dựng và nhân bản các ấn phẩm (tờ rơi, pa no, áp phích, băng đĩa 

tuyên truyền) phục vụ công tác truyền thông. 

3.10. Phát triển nhân lực và khoa học, công nghệ y tế 

Tập trung đào tạo trình độ sau đại học đảm bảo mỗi khoa đều có bác sỹ 

chuyên khoa chuyên ngành (thạc sỹ, CKII, CKI…). Đào tạo trình độ đại học, đào 

tạo theo chuyên ngành cho điều dưỡng, hộ sinh, KTV đạt chuẩn trình độ từ cao 

đẳng trở lên. 

Chú trọng cử cán bộ tham gia đào tạo theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT 

ngày 9/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế. 

Đào tạo chính trị, an ninh quốc phòng: Cán bộ lãnh đạo, quản lý khoa phòng 

có trình độ lý luận chính trị - hành chính từ trung cấp trở lên và đào tạo kiến thức 

an ninh quốc phòng theo quy định. 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tích cực áp dụng các sáng kiến kỹ  

thuật mới, tiên tiến tại các bệnh viện tuyến trung ương, các nước trong khu vực và 

trên thế giới trong chẩn đoán, điều trị bệnh nhân. 

Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong cải cách hành chính, giảm 

phiền hà cho người bệnh.  

3.11. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế 
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Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế công lập trên 

địa bàn huyện trong việc thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 

dân. Kiểm tra giám sát, quản lý các cơ sở y tế ngoài công lập, như: Hành nghề y tư 

nhân, dược tư nhân, phun săm, thẩm mỹ... các dịch vụ ngày càng phát triển. 

4. Nhu cầu kinh phí 

Tổng kinh phí dự kiến là: 95,612 tỷ đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách huyện: 2,924 tỷ đồng 

- Vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh: 60,5 tỷ đồng 

- Vốn sự nghiệp: 31,417 tỷ đồng. 

- Vốn NSTW hỗ trợ các mục tiêu: 0,771 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 3, số 4 đính kèm) 

5. Giải pháp thực hiện 

5.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy 

sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của 

toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân 

Tăng cường phân công, phân cấp, phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền 

các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.  

Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thực hiện Đề án từng năm, có đánh giá kết 

quả thực hiện và gắn với chỉ tiêu thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các mục 

tiêu của Đề án. 

Thực hiện tốt quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực y tế. Tăng 

cường quản lý công tác khám chữa bệnh cả công lập và ngoài công lập; quản lý 

dược, thuốc, hoá chất, vật tư y tế và hoá mỹ phẩm. 

5.2. Đẩy mạnh công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông giáo dục 

sức khỏe. Thực hiện truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, truyền 

thông trực tiếp tại cộng đồng, hộ gia đình, các hoạt động đoàn thể; có các hình thức 

truyền thông linh hoạt, phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Củng cố phát huy vai trò của đơn vị truyền thông và cán bộ chuyên trách của 

ngành; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và sử dụng hiệu quả y tế thôn bản trong thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng bệnh. Tăng cường tuyên truyền giảm tỷ lệ sinh 

con thứ 3 và sinh con dưới 18 tuổi. 

5.3. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 05 tuổi 

Nâng cao chất lượng mạng lưới về triển khai hoạt động: Tiếp tục củng cố, 

duy trì mạng lưới triển khai hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trong 
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toàn huyện; đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ y 

tế thực hiện hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. 

Tăng cường công tác thông tin - giáo dục - thực hành dinh dưỡng: Tiếp tục 

phổ biến rộng rãi các thông tin liên quan đến chính sách, nội dung về dinh dưỡng, 

đặc biệt chú trọng dinh dưỡng trong 1000 ngày vàng đến mọi đối tượng trên các 

kênh truyền thông; đa dạng hoá các hình thức truyền thông phù hợp với các nhóm 

đối tượng đặc thù, chú trọng đến các đối tượng vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số; tích cực tuyên truyền, vận động, tiếp cận đến mọi đối tượng và lôi cuốn 

cộng đồng tích cực tham gia, đặc biệt là trách nhiệm của nam giới đối với sức khỏe 

bà mẹ, trẻ em. 

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, phối 

hợp liên ngành và hợp tác quốc tế: Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách 

của Trung ương và địa phương trong công tác Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ 

em;  tham gia thực hiện có hiệu quả dự án trong và ngoài nước. 

Kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên 

môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực cải thiện tình trạng dinh dưỡng đảm bảo có hiệu quả 

theo hướng dẫn của tỉnh. 

Hằng năm định kỳ cân đo, đánh giá trẻ em dưới số 05 tuổi trên địa bàn. 

5.4. Cơ chế, chính sách 

Thực hiện duy trì các chính sách hỗ trợ của tỉnh đang phát huy hiệu quả: 

Chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế; chính sách thu hút, đãi ngộ có tính đặc thù 

cho cán bộ y tế trình độ cao; chính sách ưu đãi, thu hút một số chuyên ngành độc 

hại; chính sách hỗ trợ công tác Dân số - KHHGĐ; chính sách trong phòng, chống 

SDD và chăm sóc sức khỏe sinh sản; chính sách xã hội hoá và quy định về công 

tác thi đua khen thưởng lĩnh vực y tế... 

Thực hiện hoàn thiện, bổ sung cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp y tế 

bảo đảm thực hiện đúng pháp luật. 

Thực hiện bổ sung các quy định về hỗ trợ phát triển y tế cơ sở, bố trí nhà 

công vụ tại các cơ sở y tế có bác sỹ về làm việc, đào tạo nhân lực y tế người địa 

phương; đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phát triển dịch vụ y tế. 

Mở rộng thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát. 

5.5. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế 

Nâng cao năng lực khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh của các Trạm y 

tế xã. Tổ chức hệ thống Trạm y tế xã gắn với y tế mô hình y học gia đình. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khoẻ nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đối 

với các các cơ sở y tế trong công lập, đặc biệt là các cơ sở y tế dân lập, kinh doanh 

dịch vụ liên quan đến sức khỏe con người. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng 
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dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, giảm phiền hà, tạo 

thuận lợi cho người dân. 

5.6. Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế 

Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khoẻ nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

Ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ 

tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế 

cơ sở...  

Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức 

cơ bản; người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức; khuyến khích người dân 

khám, chữa bệnh ở tuyến dưới.  

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, 

tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.  

Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ 

nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương XHH 

Triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự tham gia của các cấp, các 

ngành, các địa phương và toàn thể cộng đồng để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. 

5.7. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công 

tác dân số 

Đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe, vận động phát triển y tế ngoài 

công lập có thêm các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân. 

Vận động nhân dân tự giác tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe; các 

phong trào vệ sinh, rèn luyện thân thể, phòng bệnh, phòng dịch, bảo vệ môi trường, 

phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; tăng 

cường sử dụng y học cổ truyền dân tộc, nuôi, trồng các loại cây, con làm thuốc.  

Nhân dân tham gia đóng góp và chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

thông qua BHYT, thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. 

5.8. Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển 

Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo 

và tài chính trong, ngoài tỉnh và quốc tế. 

Thực hiện các dự án, vận động các nguồn lực từ các dự án quốc tế (ODA, 

NGO), khối doanh nghiệp và cộng đồng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.  

Thực hiện hợp tác đào tạo cán bộ nhằm tiếp thu các thành quả, tiến bộ khoa 

học trên thế giới và khu vực. Mở rộng liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tham gia đầu tư phát triển các lĩnh vực ngành y tế. 
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5.9. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin  

Ứng dụng khoa học kỹ thuật, kỹ thuật cao vào công tác phòng bệnh, chữa 

bệnh... 

Thực hiện các hình thức chuyển giao kỹ thuật các tuyến. 

Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo trong phòng 

bệnh, chữa bệnh và quản lý y tế. 

Tổ chức thực hiện Đề án y tế thông minh theo chỉ đạo của cấp trên. 

5.10. Tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức 

khỏe nhân dân 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động có các 

nội dung, tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ, đưa 

vào nội dung thi đua của các cơ quan, đơn vị và các địa phương.  

Thực hiện đúng các quy định của tỉnh về phong trào thi đua công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số. Phát hiện và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kịp thời khen thưởng động viên các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lấy thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy 

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

 6. Hiệu quả Đề án 

6.1. Hiệu quả về kinh tế 

Nhân lực y tế tiếp tục được nâng cao, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên môn 

sâu, đồng thời từng bước phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn 

huyện. Có các giải pháp cụ thể để thu hút, đào tạo, tuyển dụng, cùng với việc nâng 

cao đời sống cán bộ y tế để họ yên tâm, gắn bó với ngành.  

Hệ thống đơn vị y tế dự phòng phát triển, đáp ứng nhiệm vụ phòng bệnh. 

Thực hiện phát hiện sớm, kịp thời bệnh dịch và kiểm soát, khống chế hiệu quả dịch 

bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích và bệnh, tật. 

Các cơ sở khám, chữa bệnh được phát triển cân đối giữa đa khoa và chuyên 

khoa, được đầu tư kiên cố hoá về cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị đồng bộ và 

từng bước hiện đại, cùng với trình độ chuyên môn được nâng lên, phát triển 

chuyên khoa sâu, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.  

6.2. Hiệu quả về xã hội 

Tiếp tục phát triển và đạt được tiến bộ mới về sự nghiệp y tế. Môi trường y 

tế được cải thiện, có sự quan tâm của các cấp đảng bộ, chính quyền đối với lĩnh 

vực y tế. Người dân tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bản 

thân và cộng đồng, đồng thời yên tâm với chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe trên địa bàn huyện. 

Dịch vụ y tế gần dân hơn với chất lượng ngày càng cao, giảm số bệnh nhân 

chuyển tuyến trên. Đạt hiệu quả cao trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và 

công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đóng góp quan trọng cho phát triển kinh 
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tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng 

cao đời sống nhân dân. 

6.3. Hiệu quả về môi trường 

 Các công trình y tế khang trang, sạch đẹp là những điểm nhấn cảnh quan tạo 

mỹ quan đô thị và là nơi tập chung đông dân cư. Cơ sở y tế được đầu tư đồng bộ, 

hiện đại, tổ chức quản lý, xử lý triệt để chất thải y tế rắn, lỏng bảo đảm an toàn, vệ 

sinh môi trường và không làm ảnh hưởng tới người dân xung quanh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo Đề án 

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thường xuyên, trực tiếp 

là các đồng chí Thường trực Huyện ủy. 

2. Thường trực UBND huyện: 

2.1. Căn cứ vào Đề án Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và 

công tác Dân số huyện Bắc Hà trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025 xây dựng 

kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác y tế - dân số hàng năm cho đảm bảo 

yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.  

2.2. Chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện 

Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện giao cho các đơn vị y tế trên địa bàn 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị , các chi đảng bộ trực thuộc có liên quan triển 

khai thực hiện các nội dung của Đề án. 

Đề xuất, tham mưu cho huyện các cơ chế, chính sách liên quan. Hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

Duyệt, đánh giá báo cáo thực hiện 6 tháng, hằng năm, sơ kết, tổng kết kết 

quả thực hiện Đề án, của Trung tâm y tế trước khi trình báo cáo Huyện ủy và 

Thường trực UBND huyện. 

2.3. Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế 

Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu Đề án. 

Giao cho Trung tâm y tế chủ trì, phối hợp với các ban ngành, các đảng bộ 

trực thuộc và các tổ chức, đơn vị cơ quan liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch 

triển khai Đề án, tổng hợp tình hình thực hiện 6 tháng, hằng năm, sơ kết, tổng kết 

kết quả thực hiện Đề án, gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện duyệt, thẩm dịnh, 

đánh giá trước khi báo cáo Huyện ủy và TT UBND huyện. 

Tham mưu cho UBND huyện, đề xuất với UBND tỉnh, Sở y tế là chủ đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm tài sản trang thiết bị y tế...của đơn vị để hoàn 

thành các mục tiêu của Đề án đề ra. 

2.4. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 

huyện (cơ quan chủ trì) thực hiện Đề án.  
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2.5. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, các cơ quan, báo đài và các tổ chức chính 

trị - xã hội 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân 

về Đề án.  

2.6. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Cân đối, đề xuất, bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện Đề án, giám sát và 

quyết toán các nguồn ngân sách cho công tác y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân. 

3. Đảng ủy các xã, thị trấn 

Căn cứ vào Đề án Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công 

tác Dân số huyện Bắc Hà trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025, chủ động xây 

dựng kế hoạch công tác y tế - dân số của xã, thị trấn cho phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn của địa phương và mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

4. Chế độ báo cáo  

Hằng năm thực hiện sơ kết đánh giá, bổ sung nội dung giải pháp thực hiện 

Đề án và báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 12 tháng; kết thúc nhiệm kỳ tổng kết 

thực hiện Đề án. 

Trên đây là ‘‘Đề án Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công 

tác dân số huyện Bắc Hà trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025’’ của Huyện ủy 

huyện Bắc Hà./. 

Nơi nhận:           T/M BAN CHẤP HÀNH 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (B/c),            BÍ THƯ 

- Sở Y tế, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

- Các Ban XDĐ Huyện uỷ, 

- MTTQ và các đoàn thể CT-XH, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

- Trung tâm Y tế, Bệnh viện ĐK huyện,               Nguyễn Duy Hoà 

- Lãnh đạo VPHU, 

- Lưu VPHU.                                                                             
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