
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND 

 
Lào Cai, ngày     tháng 3 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa  
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Bạch Mai năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ Y tế về “Ban 

hành quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh”; 

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc ban hành các Dự án thực hiện Đề án 07-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm 

sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình 
mới giai đoạn 2021-2025”; 

Căn cứ Thỏa thuận Hợp tác phát triển toàn diện ngày 05/3/2021 về y tế giữa 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ kết quả Hội thảo triển khai Kế hoạch thỏa thuận Hợp tác hỗ trợ y tế 

giữa UBND tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Bạch Mai ngày 22/5/2022. 

Căn cứ nhu cầu phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lào 

Cai ban hành Kế hoạch Hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai với Bệnh viện Bạch Mai năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

- Nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Đề án 07-

ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân 
và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 – 2025”.   

- Nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng các dịch vụ khám chữa bệnh 

tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai một cách bền vững nhằm đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khoẻ.  

- Hướng tới mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất 
lượng cao, từng bước đưa Lào Cai trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao 

tiêu biểu của khu vực Tây Bắc.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Mục tiêu 01: Thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao 

kỹ thuật với nhiều hình thức như: Đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai; Đào tạo, tập 
huấn tại tỉnh Lào Cai: Quản lý tài chính y tế cho bệnh viện công lập, Quản lý trang 

thiết bị, Công tác tự chủ, giá dịch vụ sự nghiệp công, đấu thầu mua sắm, Dinh 
dưỡng lâm sàng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế và duy trì 

tính bền vững của dự án. 

- Mục tiêu 02: Triển khai ứng dụng y học từ xa trong đào tạo, tập huấn, hội 

chẩn chuyên môn và khám chữa bệnh cho người dân.  
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- Mục tiêu 03: Hợp tác các hoạt động công tác xã hội, khám chữa bệnh 

theo yêu cầu; tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. 

- Mục tiêu 04: Hỗ trợ, tư vấn phát triển các chuyên khoa, chuyên ngành và 

các dịch vụ chuyên sâu. 

- Mục tiêu 05: Bệnh Bạch Mai hỗ trợ tỉnh Lào Cai thực hiện 01 đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ về các vấn đền y tế liên quan trên cơ sở đề 
xuất của tỉnh Lào Cai. 

- Mục tiêu 06: Luân phiên cán bộ có trình độ chuyên môn cao của Bệnh 

viện Bạch Mai lên hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tỉnh Lào Cai. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian triển khai: Năm 2023 

2. Địa điểm triển khai:  

- Bệnh viện Bạch Mai; 

- Sở Y tế; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện của tỉnh Lào Cai. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

1. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

1.1. Đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai 

Bệnh viện Bạch Mai tổ chức 34 lớp đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của tỉnh 

Lào Cai về: kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, cơ 
xương khớp, công tác xã hội, hồi sức cấp cứu…, trong đó: 

- Lớp đào tạo bồi dưỡng 01 tháng: 08 lớp; 

- Lớp đào tạo bồi dưỡng 02 tháng: 01 lớp.  

- Lớp đào tạo bồi dưỡng 03 tháng: 15 lớp; 

- Lớp đào tạo bồi dưỡng 06 tháng: 06 lớp; 

- Lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn khác: 04 lớp; 

 (Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm) 

1.2. Đào tạo tại tỉnh Lào Cai về nâng cao năng lực quản lý bệnh viện 

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cử cán bộ tổ chức 02 lớp đào tạo tại tỉnh Lào 

Cai, có cấp chứng nhận/chứng chỉ, cụ thể: 

- Tổ chức 01 lớp (60 cán bộ) đào tạo về Quản lý tài chính y tế cho bệnh 

viện công lập. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác tự chủ, giá dịch vụ sự nghiệp công, 
đấu thầu mua sắm cho 52 cán bộ thuộc các bệnh viện công lập tỉnh Lào Cai. 

 2. Ứng dụng y học từ xa (Telehealth) 

2.1. Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ nâng cao cho các bệnh viện trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai triển khai ứng dụng hỗ trợ y học từ xa, gửi thông báo trước 
các chương trình như: Đào tạo, hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn thông qua hệ thống 
công nghệ thông tin (telemedicine). 
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2.2. Các bệnh viện tham gia tập huấn, hội chẩn từ xa với Bệnh viện Bạch 

Mai định kỳ thứ 5 hàng tuần và thực hiện hội chẩn trực tiếp khi có ca bệnh vượt 
quá khả năng chuyên môn; thực hiện bệnh nhân và tham dự hội chẩn theo lịch của 
Bệnh viện Bạch Mai. 

3. Hợp tác xã hội 

3.1. Tiếp tục triển khai khám chữa bệnh theo yêu cầu: Các bác sỹ của Bệnh 

viện Bạch Mai tham gia khám (trực tiếp hoặc trực tuyến theo lịch cụ thể) tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện khác của tỉnh Lào Cai có nhu cầu.  

3.2. Bệnh viện Bạch Mai cử chuyên gia và một số trang thiết bị tham gia 
với các y, bác sỹ của tỉnh Lào Cai thực hiện: Tổ chức 02 đợt khám, tư vấn sức 

khỏe miễn phí cho 300-500 người dân các xã có hoàn cảnh khó khăn. 

 4. Hỗ trợ, tư vấn phát triển các chuyên khoa, chuyên ngành và các dịch 

vụ chuyên sâu. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thu dung bệnh nhân, hẹn lịch khám, thực hiện thủ 

thuật; Bệnh viện Bạch Mai cử cán bộ y tế hỗ trợ khám bệnh và thực hiện các kỹ 
thuật chuyên sâu, đồng thời chuyển giao kỹ thuật, trung bình 01 đợt/tháng. 

Trong quá trình chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện bạch mai kết hợp hỗ trợ, 
tư vấn các đơn vị y tế Lào Cai phát triển kỹ thuật chuyên sâu phù hợp với tình 
hình diễn biến bệnh tật tại địa phương. 

5. Hợp tác nghiên cứu khoa học 

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ ngành y tế tỉnh Lào Cai thực hiện 01 đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ về các vấn đề y tế; xác định được vấn đề 
trong lĩnh vực y tế tại tỉnh Lào Cai cấp thiết cần nghiên cứu (Tim - mạch; Cơ - 

Xương - Khớp;…) do chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai thực hiện và có sự 
tham gia của cán bộ y tế tỉnh Lào Cai. 

6. Luân phiên cán bộ 

Bệnh viện Bạch Mai sẽ cử các bác sĩ, điều đưỡng, kỹ thuật y có trình độ 

chuyên môn cao, các Bác sỹ Nội trú trực tiếp luân phiên đào tạo 04 lớp Xử trí cấp 
cứu ban đầu cho tỉnh Lào Cai:  

- Tổ chức 01 lớp Xử trí cấp cứu ban đầu cho cán bộ y tế 03 BV chuyên khoa 
tuyến tỉnh: Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Phục hồi 
chức năng. 

- Tổ chức 03 lớp Xử trí cấp cứu ban đầu cho cán bộ y tế 03 BV tuyến huyện. 

7. Các hoạt động khác 

7.1. Tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp và 
gián tiếp sự hợp tác toàn diện về y tế giữa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Bạch Mai.  

7.2. Bệnh viện Bạch Mai cử cán bộ, chuyên gia tham gia cùng Bệnh viện 
Đa khoa Tỉnh khám sức khỏe cho cán bộ tỉnh quản.  

7.3. Căn cứ kết quả hợp tác năm 2023, Sở Y tế (các đơn vị y tế) phối hợp 
với Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến đề xuất các nội dung hợp tác giữa Bệnh 

viện Bạch Mai và tỉnh Lào Cai về lĩnh vực y tế năm 2024. 

 (Có phụ lục 01 khung hoạt động chi tiết kèm theo) 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách tỉnh, nguồn thu dịch vụ của đơn vị và nguồn vốn hợp 

tác khác, trong đó: 

1. Nguồn ngân sách tỉnh: Hỗ trợ chi phí đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn tại 

Bệnh viện Bạch Mai. 

2. Nguồn thu dịch vụ của các đơn vị, nguồn khác: Hỗ trợ chi phí sinh 
hoạt của cán bộ đào tạo ngắn hạn tại Trung ương và chi phí phát sinh khác tại 

đơn vị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị bệnh viện Bạch Mai   

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Lào Cai triển khai các nội dung theo đúng 

mục tiêu, tiến độ của kế hoạch. 

- Giao Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến của bệnh viện phối hợp với Sở 
Y tế tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trên cơ sở đề xuất của 

ngành y tế Lào Cai. 

- Quan tâm mở các lớp đào tạo, tập huấn ngắn ngày theo nhu cầu của ngành 

y tế tỉnh Lào Cai. 

- Tiếp tục hỗ trợ cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai triển khai ứng 
dụng hỗ trợ y học từ xa như: Đào tạo, hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn thông qua hệ 

thống công nghệ thông tin (telemedicine). Tạo điều kiện cho các cán bộ y tế của 
tỉnh Lào Cai tham dự trực tiếp các buổi Hội thảo, cập nhật chuyên môn, chuyển 

giao công nghệ do các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện tại bệnh 
viện Bạch Mai. 

- Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh hàng năm đề xuất, triển khai 
thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. 

2. Sở Y tế 

- Là cơ quan đầu mối, thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, chịu trách nhiệm chính 

tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí chi tiết và phối hợp với Bệnh viện 
Bạch Mai triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai rà soát, dự toán kinh phí trình UBND 

tỉnh phê duyệt chi phí đào tạo ngắn hạn tại Bệnh viện Bạch Mai, chuyển giao kỹ 

thuật, nghiên cứu khoa học, chi phí cho cán bộ đoàn công tác khám, tư vấn miễn 
phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch, nhu cầu đào tạo hàng 
năm và cử các bộ tham gia khoa đào tạo đảm bảo đúng đối tượng và có hiệu quả. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện 

Bạch Mai tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn, khám quản lý sức khỏe 
cho cán bộ chủ chốt của tỉnh hàng năm theo kế hoạch. 

4. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Y tế trong việc tham mưu cho UBND tỉnh 
về bố trí biên chế, tuyển dụng và công tác đào tạo cán bộ cho ngành y tế.  

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc xây dựng, phê duyệt các đề án, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật 
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chất và mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị y tế tham gia dự án; phối hợp với 

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động của 
kế hoạch. 

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh 

bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động của dự án; thực hiện kiểm tra, 

giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí của dự án theo quy định của Nhà nước 
và của tỉnh. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn 
các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền về sự hợp tác toàn diện 

về y tế giữa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Bạch Mai. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các hoạt động trao đổi đoàn và các 

hoạt động dự án thực hiện trên địa bàn. 

- Hỗ trợ kinh phí cho các bệnh viện huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế 

hoạch đạt hiệu quả cao nhất. 

9. Các Sở, ngành liên quan khác: Phối hợp với Sở Y tế tham gia thực hiện 

các hoạt động dự án theo lĩnh vực được phân công phụ trách. 

10. Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện:  

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nhu cầu đào tạo hàng năm, cử cán 

bộ tham gia các khóa đào tạo và tham gia thực hiện các hoạt động của dự án theo 
kế hoạch. 

- Bố trí kinh phí cho các hoạt động đào tạo lại và nghiên cứu khoa học cho 

cán bộ, viên chức của đơn vị. 

- Chủ động xây dựng các đề án tự chủ, xã hội hóa để vận động các nguồn lực 

đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh tại đơn vị phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Nhà nước.  

 Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn 

cứ Kế hoạch triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Bệnh viện Bạch Mai; 
- Các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, 
 Kế hoạch và đầu tư; Thông tin truyền thông; 
- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, NC2, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
 

 



Phụ lục 01: NỘI DUNG HỢP TÁC, HỖ TRỢ 
VỀ LĨNH VỰC Y TẾ GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI VÀ BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023  

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày       /      /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 
 

STT Nội dung hoạt động 
Thời 

gian  

Địa điểm 

thực hiện 

Đơn vị chịu 

trách nhiệm 

chính 

Đơn vị phối 

hợp, hỗ trợ 
Dự kiến kết quả Ghi chú 

I Các hoạt động Đào tạo, bồi dưỡng 

1 
Các hoạt động Đào tạo, bồi dưỡng tại bệnh viện Bạch Mai: Bệnh viện Bạch Mai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu 

cầu của tỉnh Lào Cai 

1.1 Đào tạo về Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, gồm: 

1.1.1 Đọc lưu huyết não 01 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai BVĐK tỉnh 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 

này tại đơn vị 

Kinh phí đào 
tạo tại do tỉnh 
Lào Cai chi 

trả 

1.1.2 Siêu âm tim  03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai BVĐK tỉnh 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.1.3 
Chẩn đoán hình ảnh bằng cắt 
lớp vi tính 

03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 

BVĐK thành 

phố Lào Cai; 
BV đa khoa thị 

xã Sa Pa 

02 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 

này tại đơn vị 

1.1.4 
Trợ giúp nội soi phế quản ống 

mềm 
03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai BVĐK tỉnh 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 

này tại đơn vị 
 

1.1.5 Siêu âm tim qua thực quản 02 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

03 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 
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1.1.6 Nội soi phế quản ống mềm 03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.1.7 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 

BVĐK thành 

phố Lào Cai; 
BV đa khoa thị 

xã Sa Pa 

02 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.1.8 Điện tâm đồ cơ bản 01 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 

BV đa khoa 

huyện Bảo 
Thắng 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.1.9 
Chẩn đoán hình ảnh bằng cắt 

lớp vi tính 
03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 

BV đa khoa 

huyện Bảo 
Thắng 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.1.10 Siêu âm dopler xuyên sọ 03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

02 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.1.11 Điện cơ đồ cơ bản 03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 

này tại đơn vị 

1.1.12 
Siêu âm cơ bản (siêu âm tổng 
quát) 

03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 

này tại đơn vị 

1.2 Kỹ thuật lọc máu  

1.2.1 
Tham gia bồi dưỡng kỹ thuật 
thận nhân tạo dành cho bác sĩ, 
điều dưỡng 

06 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK Mường 

Khương 

02 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

Kinh phí đào 

tạo do tỉnh 
Lào Cai chi 
trả  

1.2.2 Kỹ thuật HDF-Online 01 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

02 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.2.3 Lọc máu hấp phụ 02 tuần BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

02 cán bộ y tế sau khi học 

xong về triển khai được các kỹ 
thuật này tại đơn vị 
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1.2.4 
Tham gia bồi dưỡng Xử lý 

nước thận nhân tạo 

01 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK Mường 

Khương 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.3 Kỹ thuật phục hồi chức năng: 

1.3.1 
Vật lý trị liệu – phục hồi chức 

năng cơ bản 
06 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 

BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

Kinh phí đào 
tạo do tỉnh 
Lào Cai chi 

trả (Bệnh 
viện PHCN 

tự túc kinh 
phí) 

1.3.2 Hoạt động trị liệu cơ bản 06 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BV Phục hồi 

chức năng 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 

này tại đơn vị 

1.4 Đào tạo Tim mạch 

1.4.1 Can thiệp tim mạch cơ bản 6 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

Kinh phí đào 
tạo tại Bệnh 

viện Bạch 
Mai do tỉnh 

Lào Cai chi 
trả 

1.4.2 Tim mạch cơ bản 6 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 

này tại đơn vị 

1.4.3 Cấp cứu tim mạch 03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

02 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

 

1.5 Đào tạo cơ xương khớp 

1.5.1 Tiêm khớp cơ bản 03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK huyện 

Bảo Thắng 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

 

Kinh phí đào 
tạo tại Bệnh 
viện Bạch 

Mai do tỉnh 
Lào Cai chi 

trả 
 

1.5.2 
Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ 

xương khớp cơ bản 
03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai BV YHCT 

01 BS sau khi học xong về 
triển khai được các kỹ thuật 

này tại đơn vị 
 

1.6 Đào tạo hồi sức cấp cứu     
 



4 

1.6.1 Cấp cứu cơ bản 

 

 
03 tháng 

 

 
BV Bạch Mai 

 

 
BV Bạch Mai 

 

BVĐK thị xã 
Sa Pa 

04 cán bộ y tế sau khi học 

xong về triển khai được các kỹ 
thuật này tại đơn vị 

1.6.2 Chăm sóc người bệnh cấp cứu 
 

03 tháng 

 

BV Bạch Mai 

 

BV Bạch Mai 

BVĐK thị xã 

Sa Pa 

02 cán bộ y tế sau khi học 

xong về triển khai được các kỹ 
thuật này tại đơn vị 

1.6.3 
 
Xử trí cấp cứu trước bệnh viện 

 
01 tháng 

 
BV Bạch Mai 

 
BV Bạch Mai 

 
BVĐK thị xã 

Sa Pa 

01 cán bộ y tế sau khi học 
xong về triển khai được các kỹ 

thuật này tại đơn vị 

1.7 Một số lớp đào tạo, bồi dưỡng khác 

1.7.1 Quản lý điều dưỡng. 03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

06 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

Kinh phí đào 
tạo tại Bệnh 

viện Bạch 
Mai do tỉnh 

Lào Cai chi 
trả 

1.7.2 
Công tác xã hội trong bệnh 
viện 

01 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BV ĐK huyện 

Bảo Thắng 

01 cán bộ y tế sau khi học 

xong về triển khai được các kỹ 
thuật này tại đơn vị 
 

1.7.3 
Thực hành dược lâm sàng bệnh 
viện 

06 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

 

1.7.4 
Chứng chỉ khử khuẩn, tiệt 
khuẩn dụng cụ 

01 tháng BV Bạch Mai 
BV Bạch Mai 
 

BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

02 cán bộ y tế sau khi học xong 
về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.7.5 
Kỹ thuật chọc hút và dẫn lưu 
màng phổi 

01 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.7.6 
Phụ giúp Bs chọc hút dẫn lưu 
khí màng phổi 

01 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

1.7.7 Chăm sóc bệnh nhi, sơ sinh 03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 

BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

01 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 
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1.7.8 
Cấp cứu sơ sinh dành cho bác 

sĩ 
 03 tháng BV Bạch Mai BV Bạch Mai 

BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

03 cán bộ y tế sau khi học xong 

về triển khai được các kỹ thuật 
này tại đơn vị 

2. Đào tạo tại tỉnh Lào Cai về nâng cao năng lực quản lý Bệnh viện 

2.1 
Tổ chức 01 lớp Quản lý tài 
chính 

Tháng 
9/2023 

Tỉnh Lào Cai 
Sở Y tế, BV 
Bạch Mai 

Sở Y tế, Các 

BV tuyến 
tỉnh, huyện, 
TTYT huyện 

Si Ma Cai 

Bệnh viện ĐK tỉnh cử 08 cán 

bộ, mỗi đơn vị còn lại cử 03 cán 
bộ y tế tham gia, cấp chứng 

nhận 

Kinh phí đào 

tạo tại tỉnh do 
tỉnh Lào Cai 

chi trả 

2.2 

Tổ chức 01 lớp tập huấn về 

công tác tự chủ, giá dịch vụ sự 
nghiệp công, đấu thầu mua sắm 

Tháng 

9/2023 
Tỉnh Lào Cai 

Sở Y tế, BV 

Bạch Mai 

Sở Y tế, Các 
BV tuyến 

tỉnh, huyện, 
TTYT huyện 
Si Ma Cai 

Sở Y tế 05 cán bộ, Bệnh viện 
ĐK tỉnh cử 08 cán bộ, mỗi đơn 

vị còn lại cử 03 cán bộ y tế tham 
gia 

 

II Ứng dụng y học từ xa 

1 

Tiếp tục hỗ trợ nâng cao cho 
các bệnh viện trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai triển khai ứng dụng hỗ 

trợ y học từ xa như: Đào tạo, 
hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn 

thông qua hệ thống công nghệ 
thông tin (telemedicine). 

12 tháng Tỉnh Lào Cai BV Bạch Mai 
Sở Y tế và các 

Bệnh viện trực 
thuộc 

Các bệnh viện tham gia ít nhất 
1 lần/tuần các lớp tập huấn, hội 
chẩn từ xa với Bệnh viện Bạch 

Mai 

Bệnh viện 
Bạch Mai  hỗ 

trợ 

2 

Tiếp tục phối hợp Xây dựng 
mô hình điểm mô hình Khám 

chữa bệnh từ xa tại BVĐK tỉnh  
để nhân rộng toàn tỉnh khi các 

đơn vị đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật. 

Năm 
2023 

BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

BV Bạch Mai 
BVĐK tỉnh; 
BV các tuyến. 

Hoàn thiện mô hình điểm 
Khám chữa bệnh từ xa tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh đáp ứng nhu 
cầu KCB của nhân dân trên địa 

bàn tỉnh 

III Hợp tác về công tác xã hội 

1 
Thiết lập Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu: Các bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp tham gia khám (trực tiếp hoặc trực tuyến theo lịch cụ 

thể) đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh.   



6 

1 
Triển khai Khám chữa bệnh 
theo yêu cầu cho nhân dân trên 

địa bàn tỉnh  

12 tháng 

Khoa Khám 
chữa bệnh 

theo yêu cầu – 

BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

- BV Bạch 
Mai; 

- BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

 

Căn cứ nhu cầu thực tế tại tỉnh 

Lào Cai, BV Bạch Mai và 
BVĐK tỉnh thống nhất xây 
dựng kế hoạch hoạt động đáp 

ứng nhu cầu KCB của nhân 
dân 

 

2 

Tổ chức khám, tư vấn miễn phí 

cho nhân dân có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Năm 
2023 

Tỉnh Lào Cai 

BV Bạch Mai; 

UBND tỉnh 

 

Sở Y tế và các 

đơn vị y tế trên 
địa bàn tỉnh 

Tổ chức 02 đợt khám, tư vấn 

sức khỏe và tặng quà cho nhân 
dân các xã có hoàn cảnh khó 

khăn (các xã đang được giao 
giúp đỡ PTNTM); chỉ tiêu 
khám cho 300 – 500 người 

dân/đợt 

BV Bạch Mai 

cử chuyên 
gia và 1 số 

TTB tham 
gia với các y, 
bác sỹ của 

tỉnh Lào Cai 
thực hiện. 

IV Hỗ trợ, tư vấn phát triển các chuyên khoa, chuyên ngành và các dịch vụ chuyên sâu 

1 
Xây dựng được 01 nội dung về 
khám chữa bệnh chuyên ngành 

Tim Mạch 

03-

12/2023 

Trung tâm 
Tim mạch – 

BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

BV Bạch Mai; 
BVĐK tỉnh 

Sở Y tế 

Bệnh viện đa khoa tỉnh thu 

dung bệnh nhân, Bệnh viện 
Bạch Mai cử cán bộ chuyên 
môn lên hỗ trợ thực hiện các kỹ 

thuật cao, chuyên sâu và đồng 
thời chuyển giao kỹ thuật, 

trung bình 01 đợt/tháng. 

 

2 

Xây dựng được 01 nội dung về 

khám chữa bệnh chuyên ngành 
Nội hô hấp, nội tiết 

03-
12/2023 

BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

BV Bạch Mai; 
BVĐK tỉnh 

Sở Y tế 

Bệnh viện đa khoa tỉnh thu 
dung bệnh nhân, Bệnh viện 
Bạch Mai cử cán bộ chuyên 

môn lên hỗ trợ thực hiện các kỹ 
thuật cao, chuyên sâu và đồng 

thời chuyển giao kỹ thuật, 
trung bình 01 đợt/tháng. 
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3 

Xây dựng được 01 nội dung về 

khám chữa bệnh chuyên ngành 
Nội tổng hợp 

03-

12/2023 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 
BV Bạch Mai; 
BVĐK tỉnh 

Sở Y tế 

Bệnh viện đa khoa tỉnh thu 

dung bệnh nhân, Bệnh viện 
Bạch Mai cử cán bộ chuyên 
môn lên hỗ trợ thực hiện các kỹ 

thuật cao, chuyên sâu và đồng 
thời chuyển giao kỹ thuật, 

trung bình 01 đợt/tháng. 

 

4 
Xây dựng được 01 nội dung về 
khám chữa bệnh chuyên ngành 

Ung bướu 

03-
12/2023 

BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

BV Bạch Mai; 
BVĐK tỉnh 

Sở Y tế 

Bệnh viện đa khoa tỉnh thu 
dung bệnh nhân, Bệnh viện 

Bạch Mai cử cán bộ chuyên 
môn lên hỗ trợ thực hiện các kỹ 
thuật cao, chuyên sâu và đồng 

thời chuyển giao kỹ thuật, 
trung bình 01 đợt/tháng. 

 

5 
Xây dựng được 01 nội dung về 
khám chữa bệnh chuyên ngành 
Cơ xương khớp 

03-
12/2023 

BVĐK tỉnh 
Lào Cai 

BV Bạch Mai; 
BVĐK tỉnh 

Sở Y tế 

Bệnh viện đa khoa tỉnh thu 
dung bệnh nhân, Bệnh viện 

Bạch Mai cử cán bộ chuyên 
môn lên hỗ trợ thực hiện các kỹ 
thuật cao, chuyên sâu và đồng 

thời chuyển giao kỹ thuật, 
trung bình 01 đợt/tháng. 

 

V 
Hợp tác Nghiên cứu khoa học: Bệnh Bạch Mai hỗ trợ tỉnh Lào Cai thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ về các vấn đền y 
tế liên quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

1 

Khảo sát để xác định 01 đề tài 
NCKH cấp tỉnh về các vấn đề 
lên quan đến y tế tại tỉnh Lào 

Cai 

Tháng 
3/2023 

Tỉnh Lào Cai 
BV Bạch Mai, 
BV ĐK tỉnh 

Sở Y tế; các 
đơn vị y tế liên 

quan 

Xác định được 1 vấn đề trong 

lĩnh vực y tế cấp thiết cần 
nghiên cứu (Tim - mạch; Gan - 

mật; Cơ - Xương - Khớp; ...) do 
cán bộ của BV Bạch Mai thực 
hiện và có sự tham gia của các 

bác sỹ tỉnh Lào Cai 

Kinh phí 
nghiên cứu 
do tỉnh Lào 

Cai đảm bảo 
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2 

Viết Đề cương nghiên cứu sau 

khi xác định được nội dung cần 
nghiên cứu 

4-6/2023 BV Bạch Mai 
BV Bạch Mai, 
BV ĐK tỉnh 

Sở Y tế; các 

đơn vị y tế liên 
quan 

 

3 
Thông qua Hội đồng khoa học 
Đề cương nghiên cứu 

7/2023 Tỉnh Lào Cai 
Hội đồng khoa 
học tỉnh Lào 

Cai 

BV Bạch Mai; 

BV ĐK tỉnh 
Sở Y tế; các 

đơn vị y tế liên 
quan 

Được Hội đồng khoa học tỉnh 
Lào Cai thông qua Đề cương 
nghiên cứu 

4 
Thu thập số liệu nghiên cứu; 
hoàn thiện Đề tài và Bảo vệ kết 

quả nghiên cứu 

8/2023 -
6/2024 

Tỉnh Lào Cai 
BV Bạch Mai, 
BV ĐK tỉnh 

BV Bạch Mai; 

Sở Y tế; BV 
ĐK tỉnh, các 

đơn vị y tế liên 
quan 

Hoàn thành 01 Đề tài cấp tỉnh, 
cấp Bộ về vấn đề trong lĩnh vực 

y tế cấp thiết trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai cần nghiên cứu 

VI 

Luân phiên cán bộ: Bệnh viện Bạch Mai sẽ cử các bác sĩ, điều đưỡng, kỹ thuật y có trình độ chuyên môn cao, các Bác sỹ Nội trú trực tiếp luân 

phiên đào tạo 04 lớp Xử trí cấp cứu ban đầu cho tỉnh Lào Cai. 
 

1 
Tổ chức 01 lớp Xử trí cấp cứu 
ban đầu 

Tháng 6-
11/2023 

Tỉnh Lào Cai BV Bạch Mai 

Sở Y tế, BV 
Y học cổ 

truyền, BV 
Phục hồi chức 
năng, BV Nội 

tiết 

BV Bạch Mai cử cán bộ y tế 
đào tạo trực tiếp, cầm tay chỉ 

việc cho cán bộ y tế 03 BV 
chuyên khoa tuyến tỉnh về xử 
trí cấp cứu ban đầu. 

Thời gian: 05 ngày 

Kinh phí thực 

hiện do BV 
Bạch Mai hỗ 

trợ theo 
nguồn kinh 
phí 1816 của 

BV Bạch Mai 
2 

Tổ chức 03 lớp Xử trí cấp cứu 

ban đầu 

Tháng 6-

11/2023 
Tỉnh Lào Cai BV Bạch Mai 

Sở Y tế, 03 

BV tuyến 
huyện 

BV Bạch Mai cử cán bộ y tế 

đào tạo trực tiếp, cầm tay chỉ 
việc cho cán bộ y tế 03 BV 

tuyến huyện về xử trí cấp cứu 
ban đầu. 
Thời gian: 05 ngày 
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VII Nội dung hợp tác khác 

1.  

Tổ chức các hoạt động truyền 
thông trực tiếp và gián tiếp về 
sự hợp tác toàn diện về công tác 

y tế giữa tỉnh Lào Cai và Bệnh 
viện Bạch Mai. 

Tháng 

2/2023 
Tỉnh Lào Cai 

Sở Thông tin 
Truyền thông 

tỉnh Lào Cai 

Sở Y tế và các 
đơn vị y tế; 
Đài PTTH 

tỉnh;  
Báo Lào Cai 

 

 

2 
Tổ chức khám quản lý sức khỏe 
cho cán bộ tỉnh quản 

11/2023 
BVĐK tỉnh 

Lào Cai 

BV Bạch Mai; 

Sở Y tế; 

BVĐK tỉnh 

Ban CSBVSK 

tỉnh; VP 
UBND tỉnh; 
Sở Y tế và các 

đơn vị y tế liên 
quan 

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh 

Lào Cai được khám quản lý 
sức khỏe định kỳ hàng năm 

 

3 
Đề xuất nội dung triển khai 

năm 2024 
11/2023  

Sở Y tế; 

BV Bạch Mai 

Trung tâm 
Đào tạo – Chỉ 

đạo tuyến 
(BVBM) 
Các đơn vị y tế 

Căn cứ kết quả hợp tác năm 

2023. Sở Y tế (các đơn vị y tế) 
phối hợp với Trung tâm Đào 

tạo – Chỉ đạo tuyến đề xuất 
được các nội dung hợp tác giữa 
BV Bạch Mai và tỉnh Lào Cai 

về lĩnh vực y tế năm 2024 
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