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BÁO CÁO 

Tổng kết 35 năm thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài  
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Thực hiện Văn bản số 1099/BYT-KHTC ngày 06/3/2023 của Bộ Y tế về 

việc báo cáo tổng kết 35 năm thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài  
tại Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai báo cáo cụ thể như sau: 

I. CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI LĨNH VỰC Y TẾ 

1. Chương trình Y tế hỗ trợ Bệnh viện của Chính phủ Đức giai đoạn 
2003-2008 

Chương trình thực hiện ký kết năm 2003, sử dụng nguồn vốn Ngân hàng 
phát triển KFW với tổng mức đầu tư của Dự án: 2.300.813,465 Euro tương 

đương 54.299 triệu đồng, giá trị giải ngân vốn nước ngoài: 54.299 triệu đồng. 
Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc của các dịch vụ bệnh viện và 

tăng cường hệ thống chuyển tuyến như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
hiện có, ưu tiên đào tạo ngắn hạn và trung hạn; Tăng cường trang thiết bị y tế 

phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện; Hợp tác với các chuyên 
gia, giáo sư, bác sỹ đầu ngành tại các Bệnh viện tuyến trung ương và quốc tế 
chuyển giao kỹ thuật nhằm tiếp thu và áp dụng kỹ thuật mới; Nâng cao năng lực 

quản lý bệnh viện với hệ thống tin học mạng LAN toàn bệnh viện gồm phần kết 
nối mạng và phần mềm quản lý bệnh viện. 

Đội ngũ cán bộ được đào tạo và tiếp cận những kỹ thuật mới, trang thiết 
bị hiện đại và đồng bộ, dịch vụ khám, chẩn đoán và điều trị được cải thiện tích 

cực. Bệnh viện đã đáp ứng và thực hiện được 81 kỹ thuật khó mà theo phân 
tuyến của Bộ Y tế là kỹ thuật của BV trung ương. Số lượt bệnh nhân khám năm 

2006 tăng gần gấp đôi so với năm 2003, 44% số bệnh nhân của bệnh viện là từ 
các bệnh viện huyện chuyển lên. 

2. Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng 2006-2011 

Dự án thực hiện ký kết năm 2006 từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển 

Châu Á (ADB) với mục tiêu: Nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ 
để tăng cường giám sát, quản lý dịch bệnh từ tuyến tuyển tỉnh, huyện, xã để 

nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh một cách tích cực và hiệu quả; Nâng cấp cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị nhằm khống chế sự phát sinh, phát triển các bệnh truyền 
nhiễm gây dịch. Để có đủ năng lực phát hiện, chẩn đoán nguyên nhân dịch bệnh 
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tại cộng đồng để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời và hữu hiệu, đặc biệt là các 
dịch bệnh nguy hiểm mới phát sinh như SARS, cúm A (H5N1)... 

Tổng mức đầu tư của dự án 9.866 triệu đồng (trong đó vốn trong nước là 
1.203 triệu đồng, vốn nước ngoài: 8.663 triệu đồng); Tổng giá trị giải ngân: 
6.600 triệu đồng (trong đó vốn trong nước: 600 triệu đồng, vốn nước ngoài 

6.000 triệu đồng). 

3. Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc 2008-2016 

Dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới được ký kết năm 2008 và gia 
hạn đến tháng 2/2016 với tổng mức đầu tư của dự án 133.065 triệu đồng (trong 

đó vốn trong nước: 9.962 triệu đồng, vốn nước ngoài: 123.103 triệu đồng); Tổng 
giá trị giải ngân: 150.157 triệu đồng (trong đó giải ngân vốn trong nước 3.786 

triệu đồng, giá trị giải ngân vốn nước ngoài: 146.371 triệu đồng) nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ 

y tế của người dân, đặc biệt là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó 
góp phần nâng cao tình trạng sức khoẻ của nhân dân trong vùng 

4. Dự án tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập 
trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của 

Chương trình phòng chống sốt rét quốc gia giai đoạn 2009 - 2015 

Dự án ký kết năm 2009, sử dụng nguồn vốn Quỹ toàn cầu. Tổng mức đầu 
tư của dự án 5.813 triệu đồng (trong đó vốn trong nước là 267 triệu đồng, vốn 

nước ngoài: 5.546 triệu đồng); Giá trị giải ngân: 5.727 triệu đồng (trong đó vốn 
trong nước: 267 triệu đồng, vốn nước ngoài 5.460 triệu đồng) với các hoạt động 

cụ thể:  Nâng cao việc tiếp cận và sử dụng các biện pháp phòng chống sốt rét có 
hiệu quả như: cung cấp màn, phun tẩm hóa chất diệt muỗi, bảo vệ cá nhân cho 

dân di cư bằng cung cấp màn, võng tẩm hóa chất và thuốc tự điều trị; Mạng lưới 
y tế cơ sở được hoàn thiện và củng cố. Công tác giám sát, đào tạo tập huấn góp 

phần nâng cao và duy trì chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác 
phòng chống sốt rét; Cung cấp vật tư, trang thiết bị, phương tiện đi lại được đầu 

tư tương đối đầy đủ như: bình phun, kính hiển vi, máy in, máy tính, vật liệu 
truyền thông, test chẩn đoán nhanh.. 

5. Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê 
Kông, giai đoạn II 2011-2016 

Dự án thực hiện ký kết năm 2011, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng 

phát triển Châu Á (ADB) nhằm mục tiêu: Giảm tỷ lệ mắc tử vong do bệnh 
truyền nhiễm; Hỗ trợ công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong nước và phối 

hợp với các nước trong khu vực phòng chống dich bệnh. Nâng cao sức khỏe cho  
người dân khu vực. 

Tổng mức đầu tư của dự án 10.992 triệu đồng (trong đó vốn trong nước là 
2.259 triệu đồng, vốn nước ngoài: 8.733 triệu đồng); Giá trị giải ngân: 9.759 

triệu đồng (trong đó vốn trong nước: 1.959 triệu đồng, vốn nước ngoài 7.800 
triệu đồng). 
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6. Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2010 -2012 

Dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc được ký kết năm 
2011 với mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân 
dân dân trong tỉnh, khách du lịch trong nước và quốc tế; Tạo điều kiện thuận lợi 

cho người nghèo, người có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế 
kỹ thuật cao, bảo đảm công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Tổng mức đầu tư của dự án: 326.482,328 triệu đồng (trong đó vốn trong 
nước là 44.853,528 triệu đồng, vốn nước ngoài: 281.628,8 triệu đồng); Giá trị 

giải ngân: 322.937,9708 triệu đồng (trong đó vốn trong nước: 41.325,5204 triệu 
đồng, vốn nước ngoài 281.612,4504 triệu đồng). 

7. Dự án Tăng cường dịch vụ khám, chữa bệnh các tỉnh Tây Bắc 
(JICA) 

Được ký kết năm 2012 với tổng mức đầu tư của dự án 2.715 triệu đồng 
(trong đó vốn trong nước là 708,360 triệu đồng, vốn nước ngoài: 2.006,5 triệu 

đồng); Giá trị giải ngân: 2.705 triệu đồng (trong đó vốn trong nước: 698,85 triệu 
đồng, vốn nước ngoài 2.006,5 triệu đồng) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản 

tài trợ nhằm nâng cao hoạt động chỉ đạo tuyến, chuyển tuyến; các lĩnh vực khác 
liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý hệ thống y tế. 

Dự án thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện đa khoa tỉnh và các 

bệnh viện huyện trong quy trình chuyển tuyến, việc phản hồi thông tin chuyển 
tuyến. Bảo đảm việc chuyển tuyến thuận lợi cho người bệnh, đồng thời giúp 

từng bước cải thiện năng lực chuyên môn cho y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. Phát 
huy tốt vai trò là cầu nối trong việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đáp ứng và 

phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ngay tại tỉnh. Hạn chế tình trạng quá tải 
tại các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời giảm việc người bệnh có nhu cầu, 

điều kiện khi đau ốm sang khu vực Hà Khẩu - Trung Quốc thăm khám, điều trị 
gây lãng phí về tiền bạc cho cá nhân, tạo dòng chảy tiền tệ ra nước ngoài, tham 

gia bảo vệ quốc phòng an ninh vùng biên giới. 

8. Dự án An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng 2018-

2021 

Dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Kinh phí dự 
án 5.717 triệu đồng, giải ngân vốn 2.962.7 triệu. Mục tiêu Dự án: Đảm bảo an 

ninh sức khỏe của người Việt Nam và khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng 
thông qua tăng cường kiểm soát bệnh truyền nhiễm, hạn chế tối đa khả năng 

xâm nhập các dịch bệnh mới nổi vào các nước trong khu vực; giảm tỷ lệ chết, tỷ 
lệ mắc và hạn chế sự lây lan các dịch bệnh lưu hành giữa các nước trong khu 

vực, góp phần ổ định kinh tế, xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

9. Dự án Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu 

vùng Mê công mở rộng tỉnh Lào Cai 2013-2017 
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Dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) được ký 
kết năm 2013. Tổng mức đầu tư của dự án: 2.005 triệu đồng; Giá trị giải ngân 

vốn trong nước: 1.231 triệu đồng nhằm mục tiêu chặn đứng và bắt đầu thu hẹp 
sự lây lan của HIV/AIDS thông qua việc mở rộng độ bảo phủ các dịch vụ có 
chất lượng đối với các nhóm dễ tổn thương với HIV 

Cải thiện năng lực quản lý chương trình phòng, chống HIV/AIDS; Tăng 
cường năng lực hệ thống y tế tuyến xã phường nhằm tăng sự hiểu biết về tiếp 

cận đối với các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV ở cấp tỉnh, tuyến huyện. 

Đảm bảo hệ thống cung cấp dịch vụ, gia tăng tỷ lệ bao phủ và chất lượng 

dịch vụ cho nhóm đối tượng được thụ hưởng gồm đối tượng có nguy cơ cao về 
lây nhiễm HIV (người nghiện, tiêm chích ma túy, mại dâm, người dân di biến 

động, người dân tộc thiểu số, người nghèo tại các vùng biên giới, phụ nữ và trẻ 
em), nhóm dễ bị tổn thương, nhân viên y tế thôn bản. 

10. Dự án Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền 
với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam 2018-2022 

Dự án sử dụng vốn viện trợ của Tổ chức Uniceff. Kinh phí dự án 1.749 
triệu đồng, giải ngân 1.749 triệu đồng.  

Hoạt động dự án nhằm tăng cường lồng ghép và phối hợp sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực đầu tư và nâng cao năng lực cho triển khai các chương trình 
CSSKBMTE tại cộng đồng và tuyến y tế cơ sở vì mục tiêu chăm sóc phát triển 

trẻ em toàn diện.  

11. Dự án Chẩn đoán, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS 

 Sử dụng nguồn vốn do Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) tài 
trợ 2018-2021. Kinh phí dự án 2.252,7 triệu, thực hiện 1.405,5 triệu đồng. Mục 

tiêu dự án Cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, hỗ trợ kỹ thuật “chăm 
sóc và điều trị HIV/AIDS” tại huyện Bảo Thắng, huyện Văn Bàn và Thành phố 

Lào Cai.  Hỗ trợ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, Bệnh viện huyện Bảo Thắng, 
huyện Văn Bàn nhằm mở rộng điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS và tăng cường 

khả năng thực hiện các xét nghiệm sàng lọc nhanh HIV theo phương pháp lấy 
mẫu đầu ngón tay. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc và khẳng định HIV kết nối với 

chuyển gửi sang các phòng khám ARV được hỗ trợ bởi AHF. Tổ chức điểm xét 
nghiệm di động để xét nghiệm sàng lọc HIV nhanh cho lái xe đường dài thông 
quan qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai và của khẩu Kim Thành. 

 12. Dự án “Chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em dựa 
trên đội ngũ cô đỡ thôn bản tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2018-2023 

 Sử dụng nguồn vốn do tổ chức Samaritan’s Purse tài trợ. Dự án chia thành 
các giai đoạn theo từng năm. Tổng kinh phí 6.666 triệu, giải ngân 6.666 triệu. 

 Hoạt động dự án Cải thiện tình trạng dinh đưỡng trẻ em, chăm sóc bà mẹ 
trước, trong và sau sinh tập trung tại một số huyện khó khăn Mường Khương, 

Bắc Hà, Si Ma Cai. 
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 13. Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng 
thuốc Artemisinin” giai đoạn 2018- 2022  

 Sử dụng nguồn vốn do Quỹ toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét 
tài trợ với nguồn viện trợ không hoàn lại. Kế hoạch ckinh phí cấp 10.710 triệu 
đồng, giải ngân 8.593 triệu đồng. Mục tiêu dự án là ttếp tục đẩy lùi sốt rét; tập 

trung cao độ vào những vùng sốt rét lưu hành nặng, sốt rét kháng thuốc và các 
đối tượng nguy cơ cao, từng bước tiến tới loạitrừ bệnh sốt rét ở các tỉnh có sốt 

rét lưu hành, củng cố các yếu tố bền vững ngăn chặn sốt rét quay trở lại. Đến 
năm 2023 tỷ lệ mắc ký sinh trùng sốt rét dưới 0,016/1.000 dân, tỷ lệ tử vong do 

sốt rét hàng năm dưới 0,002/100.000 dân và không để dịch sốt rét xảy ra. 

14. Dự án “Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ thông 

qua cải thiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm sức khỏe sinh sản, 
kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Lào Cai 2018-2022 

Dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ phí chính phủ nước ngoài 5.606,5 triệu 
đồng, giải ngân 5.606,5 triệu đồng. Mục tiêu dự án góp phần cải thiện vị thế cho 

phụ nữ và trẻ em gái, giúp họ nhận thức được tiềm năng kinh tế của bản thân 
thông qua sử dụng các dịch vụ và sản phẩm sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh 

sản, kế hoạch hóa gia đình chất lượng cao, toàn diện với chi phí phù hợp ngay 
tại cộng đồng 

II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

LĨNH VỰC  Y TẾ TẠI TỈNH LÀO CAI 

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế 

còn nhiều khó khăn, tuy nhiên mạng lưới y tế ngày càng được củng cố và phát 
triển, từ tỉnh đến huyện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần 

ổn định phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cơ sở vật chất được tăng cường như 
xây mới từ tỉnh đến xã, trang thiết bị y tế tiếp tục được bổ sung đồng bộ, hiện 

đại; Ngân sách nhà nước, đầu tư các dự án và nguồn lực xã hội đầu tư hằng năm 
đều tăng, từng bước thực hiện đổi mới chính sách tài chính y tế, thực hiện lộ 

trình tự chủ chi thường xuyên bệnh viện; diện bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 
98% dân số. Ngành y tế chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý, phòng bệnh, chữa bệnh. Công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, 

bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.  

Để có được những thành tựu trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của tỉnh Lào Cai và có sự tham gia 
hỗ trợ lớn từ các dự án đầu tư nước ngoài. Đầu tư các dự án đã tạo điều kiện cho 

nhân dân đặc biệt là người nghèo, người có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc 
thiếu số, người có công… đều được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế có 

chất lượng, đảm bảo công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Nâng cao trình độ cán bộ và triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

để đáp ứng tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, các dự án trong 
đó có hoạt động đầu tư như mua sắm trang thiết bị, xây mới, sửa chữa, nâng cấp 

bệnh viện, trạm y tế xã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc trong việc nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh. Trang bị được đầu tư hiện đại, chuyên sâu góp 
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phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe và đảm bảo công bằng trong chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đáp ứng sự cần thiết của quá trình hiện đại 

hóa sự phát triển của ngành Y tế nói riêng và toàn xã hội nói chung.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Các dự án đã và đang triển khai có tính bền vững cao, đồng thời nhu cầu 
đầu tư nguồn vốn nước ngoài vào lĩnh vực y tế là hết sức cần thiết trong điều 

kiện nguồn ngân sách của tỉnh Lào Cai còn hạn chế, do vậy đề nghị Bộ Y tế tiếp 
tục quan tâm, thu hút và triển khai các dự án trong lĩnh vực y tế đối với tỉnh Lào 

Cai trong những năm tiếp theo. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 35 năm thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư 

nước ngoài  tại Việt Nam của UBND tỉnh Lào Cai, đề nghị Bộ Y tế tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT: TU, HĐND. UBND tỉnh; 
- Các Sở: Y tế, KH&ĐT, Tài chính; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, VX2. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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