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SII CAN TifiET VA CAN CU'XAY D1JNG DEAN 

i. SIJ' CAN THIT XAY D1)NG BE AN 
1. Khái qnát mt s kt qua ni bt 
Sau 30 näm xay dirng và phát trin k t ngày tái 1p tinh; 5 nàm thic hin 

Dê an "Phát triên y tê, chàm soc va nâng cao süc khOe nhân dan tinh Lao Cai, 
giai do?n 2016-2020", Nghj quyêt so 20-NQ/TW ye "Tang ci.rng cong tác bão 
v, chäm soc va nâng cao sirc khOe nhân dan trong tInh hmnh mài" và Nghj quyt 
so 21-NQ/TW ye "Cong tác dan so trong tInh hmnh mi" cUa Ban Chip hành 
Trung rnmg Dàng khóa XII ban hành ngày 25/10/20 17, cong tác y tê, dan s tinh 
Lao Cai dà dat  duçic nhctng kêt qua quan tr9ng. 

Tt! chirc b may ducic sp xp hqp 1, hoat dng hiu hjc, hiu qua, dn 
nay toàn tinh hin cOn 30 dâu môi dmi vi y tO, gôm 3 ca quan quàn 1 nhà nuOc 
và 27 dcin vj sir nghip; CO 18 PhOng khám Ba khoa khu virc trirc thuc Bnh 
vin Ba khoa và 152 tram y tê trirc thuc trung tam tê tuyên huyn (giám 26 
dâu môi so vâi närn 2016). Nhãn lrc ytO toàn tinh dat  12,3 bác s và 2,81 dugc 
s' dai  hçc/1  van  dan, so ghthng bnh dat 42,9 ghr&ng/1 van  dan. 

C so 4t cMt duqc tang cumg: Xây mOi và dua vào hoat dng Bnh vin 
San Nhi, Bnh vin Y hçc c truyn, Bnh vin Ni tiêt, BVDK Thành phô Lao 
Cai. Nâng cap BVDK tinh, BVDK các huyn: Bào ThAng, Bat Xát, Si Ma Cai, 
Van Bàn; hoàn thành chuyn tip 32 tram  y tê (TYT), xây mOi 26 tram,  cãi  tao 
nang cap 46 tram;  100%  tram  y th duçrc xây dimg kiên Co theo miu djnh hInh. 

Trang thi& bj y t tip ttic thrqc b sung dng b, hin dai;  Ngân sách nhà 
nixOc và nguôn hrc xã hi dâu tu hang näm dOu tang, tirng buOc thirc hin dôi 
mOi chInh sách tài chInh y tO, th1rc hin 1 trmnh tir chü chi th'umg xuyên bnh 
vin; din bao phü bào hiêm y tê näm 2020 là trOn 98% dan so. Chü dng rng 
ding Cong ngh thông tin trong cong tác quãn 1, phOng bnh, chUa bnh. 

Cong tàc kim soát, phOng ch6ng dch bnh, bão dam an toàn thirc phm 
(ATTP) duçic thrc hin thuOng xuyOn, hiu qua. Chñ dng phát hin, xi 1 kjp 
th&i các viii djch, không d h.0 qua nghiOm trçng, không chê kjp thi djch nhim 
khun ho Mp cp tInh do COVID-19 vOi nhiOu giài pháp dông b, hiu qua. 
Tfrng buOc quãn 1, diêu trj bnh khOng lay nhiêm tai  y tê ca sO. 
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Cong tác dan s6 d.t kt qua khá, t3 su.t sinh tiêp tic giãm, so con trung 
bInh cüa mt phii nf giâm con 2,43 con (toàn quôc là 2,09). T' 1 bà mc duqc 
sang 1pc trtxàc sinh dt 25%; sang 1pc sa sinh d.t 50%. Chat ltrçcng dan so tiwg - 
buàc duçc cai thin; thc hin dat  các m11c tiêu phát triên thiên niên ki cüa Lien 
hqp quôc: T' 1 tr vong tré<5 tuôi: 20,5%o (MT: <22,4); tcr vong bà mc lien quan 
den sinh âé: 3l,7% (MT<53,8), t' lnhim HJV/AIDS tai cong dông: 0,21% 
(MT: 0,3%). 

Nâng cao chAt hrcmg các djch vi kham, chi:ta bnh; thirc hin hiu qua D 
an bnh vin v tinh, Dê an 1816, mô hinh diem Mc s gia dlnh. Nhiêu djch vi 
k thut cao duçc chuyên giao. Mo hInh kêt hçxp quãn - dan y disgc day m?nh, 
phát huy nhât là a xä biên giOi, vüng sau, vüng xa. Y tê xã,y tê thôn bàn ngày 
càng hoat dng hiu qua. Tang cithng quan. 1 nba ni.râc dôi vâi hành nghê y, 
duc, y h9c cô truyên; dam bão dü thuôc cho phOng biih và chtta bnh. Dto 
dirc, phong cách, thai d phic vii, trinh d chuyên mon cUa can b y tê tiêp tiic 
duçic náng cao, qua kháo sat, t' l hài lông cüa ngithi dan dôi vth y tê dat  trén 
80%. 

2. Hn ch, nguyen nhân 
2.1. Hzn ch 

T chirc b may h thng y t thiu tInh n dnh, trong thOi gian ng.n 
thay dôi nhiêu lan; dào tao, s11 ding, ca câu, chê d dài ng can b y tê cOn bat 
cap. Ci sâ 4t chat mt so don vj, nhât là các BVDK, trung tam y tê tuyên 
huyn cOn chi.ra dáp 1rng. Djch bnh cOn diên biên phirc tap  mang tinh toàn câu, 
cOn tiêm tang các ô djch bnh 1uu h?rnh CO tinh chat dja phucing; tiêm An nguy 
co mat ATTP. Chat lixçing djch vi cOn hin chê nhât djnh, khám chra bnh và 
thanh toãn báo hiêm y tê (BHYT) cO nhiêu vuàng mac. Quãn l nhà nrn9c v y 
tê chua dü manh;  chi.ra phát buy dtxçic lçii the ye y, duçic cô truyên, diiçc lieu 
cña tinh. Chm dôi mai cci chê hoat  dng, triên khai dê an tir chñ tài chinh cüa 
các bnh vin cong 1p cOn hng tUng. Chat luçmg dan sO chi.ra cao, t l suy 
dinh throng (SDD) tré dithi 5 tuôi the thâp cOi xêp vào hang rat cao cüa cà 
nuàc; tam vóc thanh niên dông bào dan tc thiu s ch.m dixçic cài thin; tui 
th9 trung bInh và so näm song khoê thâp hcm so vài trung bInh Ca nuâc. 

2.2. Nguyen nhân 

- Co ncri chi.ra quan tam ding mirc cong tác phOng bnh, ngun 1irc cho 
phOng, chOng djch bnh, triên khai chi.rong trInh mic tiêu y tê - an so cOn thAp. 
Cap üy, chInh quyên mt so nth có biêu hin xem nhç, lcii lông trong chi dao 
cong tác dan so; co chê dtng viên khen thirang; 1 k' lut chiia dông b; mt 
so hü tic, t.p quán lac  hu trong cong dông ngir?i dan tc con ton tai. 

- Kháin cha bnh con khá nhiu thu tic, nhAt là kh.m cha bnh BFIYT, 
các huàng dan càa BHYT cOn chua dông b; giá dch vti y tê tang nhimg qu5 
khám chüa bnh khOng tang dan den bi chi qu, treo ncr thanh toán ãnh hi.r&ng 
den tir chü tài chInh bnh vin. Nhân hrc y tê thiêu so vài vj in vic lam, thiu 
dôi ngü can b trInh d cao. 
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- Nhu cu d.0 tix cho ngành y th r.t lan, phát sinh hang näm. Thii tic du 
tu, quy trInh phê duyt chuãn bj dâu ttx theo L4t Dâu tu cong kéo dài, ãnh hu&ng 
tiên d trong khi các dir an ytê can nhanh chóng, mang tmnh cap bach. 

- Các yu th v diu kin tir nhiên vâ xä hi, khI hu thi ti& kh.c nghit 
và diên biên bat thithng; trmnh d dan Irl, nhn thirc cüa ngtthi dan ye süc khôe, 
ye ATTP con h?n  chê; khó khän trong kiêm soát ca bnh xâm nh.p, nguy cci lay 
lan djch bnh, mat ATTP qua du ljch, giao thixcmg hang hóa mang tinh quôc tê. 

3. Siy cn thit ban hành JJê an 

Nghj quy& s 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Ban Chip hành Trung 
ucmg Dãng khóa XII ye tang cuang cong tác bão v, chäm soc và nãng cao sirc 
khôe nhân dan trong tInh hinh mài, dà chi rO: "Dáu tic cho báo v, chäm soc và 
nángcao sitc khoé nhán dan là dâu tic cho phát triên. Nhà nw&c wu tiên dâu tic 
ngan sách và có co ch chinh sac/i huy dng, sir ding hiçu qua các nun  lrc 
dê báo v, chám sOc và náng cao sirc khoé nhân dan... "; Nghj quyêt s 21-
NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Ban Chap hành Trung ucing Dãng khóa XII ye 
cOng tác dan so trong tinh hInh mói, khäng djnh: "Dan so là yêu tO quan trQng 
hang dau cia sy nghip xáy dyng và báo v T qucc. COng tác dan sd là nhiçm 
vy chiên htrc, vIta cap thiét vita láu dài, là sr nghip cüa toàn Dáng, toàn dan ". 

D duy tn nhftng kt qua dä dat  ducic, tp trung ngun 1c và quy& tam 
khc phiic nMng hn ché, ton tai;  thirc hin dat  các miic tiêu Nghj quyêt Dai  hi 
Dãng b tinh lan thir XVI, nhim kr 2020-2025, Tinh üy xac djnh cOng tác bão 
vç, cham Soc va nang cao suc khoe nhan dan luon la nhim vii chien h.rçic, la 
trách nhim chung cüa toàn xä hi, vic ban hành Dê an "Bào v, chäm sóc, nâng 
cao sCrc khOe nhãn dan và cong tác dan so tinh Lao Cai trong tInh hInh mOi, giai 
do?n 2020-2025" là bet src can thiêt. De an së là can cirdê ngânh y tê, các ngành 
lien quan, các djaphuang thirc hin nhim vi phát triên sir nghip y tê và dan 
so, dáp frng yêu câu phát triên trong giai doan  mài. 

II. CAN C1J' XAY D!)NG DE AN 

Nghj quyt s 01 -NQ/DH ngày 16/10/2020 cüa Dai  hi  Dai  biu Dãng 
b tinh Lao Cai 1.n thu XVI, nhim k' 2020-2025. 

Phn thfr hai 
MVC TIEU, NHIM vij vA GIAI piiAp 

I. MIJC TIEU 
1. Mic tiêu tng quát 
Nang cao süc khOê Ca v th chit và tinh thin, thin vóc, tui thQ, chit 

hrcing cuOc  song cCia nhn dan. Xây dirng h thông y tê tüng bu&c hin dai  cong 
b.ng, chit hrqng, hiu qua và hi nhp quOc tê. Phát triên nen y hpc khoa hpc, 
d tc và dai  chñng. Bão dam mi nguai dan dêu duçc quân 1, chäm sOc sirc 
khoê. Xây dirng di ngü can b y tê "Thây thuôc nhi.r mc hiên", cO näng 1c 
chuyên mon 'vttng yang. Giü vtrng mCrc d phát triên khá so vài toàn quôc và a 
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müc cao so vói các tinh trung du min nii phia Bc. Phát huy içi th cüa tinh, 
nãng cao näng 1irc canh  tranh trong cung (mg ducic phâm, san xuât dixçic 1iu dc 
hthi và day manh  phát trin djch v1i y t du ljch. Dat  và vuqt các chi tiêu src 
khôe trong kê hoach  phát triên kinh tê xA hi ciia tinh và Nghj quyêt Di hi 
Dãng bO tinh lan thu XVI. 

2. MIic tiêu cij th giai doin 2020-2025 

- Tui th9 trtmg bInh: 74 tui. 

- Dat 45 giumg bnh, 15 bác s và 3,5 ducic s di hQclv?n dan. 

- T l nguâi dan có the báo him y t dat  trên 98% dan s& 

- T l tré duOi 1 tui duçic tiêm chUng dAy dü các loai vc xin d.t trên 
95%. Giám t' su,t tir vong: trê dixâi 5 tuôi con 18,5%o; duài 1 tuôi con 12,5%. 

- T l tré em dithi 5 tui suy dinh dirthig (SDD) th thp côi cOn drnri 
26,7%; SDD the nhç can cOn dithi 13%. 

- T' 1 dan s6 dixçic quãn l bang h sa sixc khOe din ti:r dt trên 90%; t5r 
1 trm y tê xã, phu&ng, thj trân thrc hin dir phOng, quãn 1 diêu trj mt so bnh 
không lay nhim dat  trên 95%; 100% xA, phithng, thj trân dat  B tiêu chI quôc 
giavêytê.. 

-T'1 thng dn séi tr nhiên d?.t  1,0 - 1,2%; T' s giài tfnh khi sinh dat  112 
fré nanillO0 tré nCt; tjr l phii nft mang thai ducc sang lyc tnràc siithdat 40% trô 
len; t l tré s sinh duçic sang l9c dat  60% tri len. TSr l ngirOi cao tuôi &rçic qun 
lSr dat 65% tth len. 

- S ca ng dOc  thirc phm cp tInh duçc báo cáo trên 100.000 dãnlnäm 
cOn duài 7,5 Ca. 

- T5' 1 hài lông cüa ngu?ii dan vOi djch V11 y t dat  trén 90%. 

(Chi tiit tqi Phy biu 1,2 dinh kèm) 

II. NIIIM VJ CU THE 

1. Tip t.c phát trin h thng y t 
1.1. Tuyln tinh 

- On djnh t chuc b may ca quan quàn l nhà nuàc v y th nhu hin tai 
gôm Sâ Y tê, Chi c1ic DS-KHHGD và Chi cçic An toàn VSTP. 

- Gift nguyen mô hinh 05 trung tam Y th tuyn tinh gm: Kim soát bnh 
t.t, Kim nghim, Kim djch Y tê quôc tê, Giám djnh Y khoa, Pbáp Y. 

- Tip tllc phát trin ma rng quy mô các Bnh vin tuyn tinh: Grn 
BVDK tinh, Bnh vin San Nhi, Bnh vin Y h9c Co truyên, Bnh vin Ni tiêt, 
Bith vin Phitc hi chüc nang. Phát trin các bnh vin theo huàng ma rng 
quy mô, có các thing tam trirc thuc, các thing tam k5 thu.t cao. 

1.2. Tuyln huyn 
Tip tic giao cho Van phOng HDND và IJBND huyn, thành ph, thj xä 

tham mini quãn l nhà nuâc ye y tê trên dja bàn. 
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Gift nguyen mô hmnh 2 dcm vj BVDK' và TTYT2  tuyn huyn. Tip t1ic 
mô hInh TTYT da chüc näng tai  huyn Si Ma Cai; nghiên cfru, thi diem vic 
chuyên giao Trung tam y tê ye cap huyn quán 1. 

Quy mô giix&ng bnh dn nàm 2025 (khong tInh giung tram y t): 3.680 
gitthng bnh (tang 480 gi'tr&ng), dat  45 gii.rxng bnh/10.000 dan. 

Duy trI boat dng các PKDKKV3, tip tc xem xét, giãi th các 
PKDKKV có cong suât hoat  dng thâp, tái thành l.p mt so PKDKKV khu 
vrc tr9ng diem (PK Hçp thành- TP Lao Cai, PK Y t- Bat Xát). 

1.3. Tuyln xii 

Khi dci diu kiin, sap nhp 09 tram y th thj trn thuOc 07 huyn; 06 TYT4  
phix&ng thuc tht xã Sa Pa, 10 TYT ph'tthng thuc TP Lao Cai vào hoat dng 
lông ghép tai  trung tâmy tê; sau sap xêp con 127 trm y tê boat dng dc lap. 

A .A • A 2. Dau hr co' so' vtt chat, trang thiet b y te 
2.1.Ctysô vIt chit 

2.1.J.Tuj4n tinh 

Nghiên cüu d.0 tu nâng cp BVDK tirih (giai doan 2); xây rnài kbu diu 
trj dáp irng quy mô 900-1.000 GB (bao gôm cã GB XHH). Phát triên khu djch 
vii k5 thut cao theo yêu câu t1r nguôn xa hi hóa tai  Bnh vin San Nhi. Xây 
drng Trung tam chäm soc sCrc khôe ngiii cao tuôi thuOc  Bnh vin Phiric hOi 
chi'rc nng. Quy hoach, bô frI qu9 dat diâu tu xây mâi Trung tam Kiêm djch Y th 
quôc tê. 

2.1.2. Tuyen huyen 

Xây miii, nãng cp BVDK các huyn; pbát trin qu dt các bnh vin 
dam bão tr 3-5 ha. Dâu tu xây m&i, nãng cap các trung tâmy tê, trng brnc quy 
hoach vj fri sat vâi BVDK. Xây mâi, nâng cap các phOng khám da khoa khu vc 
cia xuông cap. 

2.1.3. Tuyln xii 

Xây mri 02 tr?m y t; nãng cp, b sung hong m11c (nha cong vii, tu&ng 
bao...) cho 67 tr?m  y té xA. 

2.2. Trang thilt bjy tl 

Tip tiic b sung trang thit bj cho các don vj y co ban dt chu.n theo 
quy djnh c'Cia B Y th, dáp irng trin khai các djch vii chuyên mon k5 thu.t theo 
phãn tuyn. Uu tiên trang bj theo hi.r&ng dông bO,  hin  dai  và chuyên sâu cho 
tuyn tinh, các djch vi. y té co bàn cho tuyên co sir. 

3. Nâng cao sfrc khoë nhân dan 
- Tp trung tuyên truyn nãng cao nhn thirc, thay di hành vi, d& cao 

trách nhiim cüa h thông chfnh tr, toân xa hQi v chm sOc, näng cao sirc khoë; 

'BVDK: Bnh vin cia khoa 
2 fl'YT: Trung tam y té 

PKDKKV: Phông kháni cia khoa khu vrc 
4 TYT: Trxn y 
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xây drng vã. th chirc thrc hin dng b the d an, chuxxng trmnh ye nâng cao sirc 
khóe và tam vóc nguôi Vit Nam. Quan tam bào v, náng cao sCrc khôe nguôi 
dan a vüng nông thôn, biên giài, ving sau, vimg xa. 

- Trin khai quãn l sirc khôe toàn dan theo nguyen l' y hc gia diInh; sang 
icc và quãn l diêu tn mt so bnh không lay nhim tai  tuyên xL Báo dam cung 
irng väc xin, nâng cao chat hrqng cong tác tiêm chüng. 

- Khuyn nghj, ph bin ch d dinh duong phU hcip; b sung vi chat can 
thiêt cho phi nft có thai, phii nir cho con bil, tré em, ngixôi cao tuôi. Thire hin 
h thông quy chuân, tiêu chuán ye ATTP5; dnh giá nguy co', kiêm soát chat chë, 
thc hin nghiêm các quy djnh ye bão dam ATTP. 

- T.p trung chi dao  cong tác phông, chng và cai nghin ma tug; giãm tiêu 
thii và giârn tác hai  cUa nrçYu, bia, thuôc lá. Triên khai dông b các giài pháp 
phOng, chông thâm ha; an toàn giao thông, an toàn lao dng, v.v. 

- Tang cuà'ng cong tác y th hpc dtrang, trin khai dng b các giái pháp 
giãm thiêu ánh brning xâu tir o nhiêm môi tnrông, bin dôi khi hu tài sirc khoê, 
bão dam nguôn nixâc sach.  Day  m?nh  the  hoat  dng van hoá, the thao; xây dirng 
nep song van minh, lOi sOng lành m?nh,  hçTp v sinh. 

4. Phát frin y t dir phông, nâng cao näng lire phông, chng dlch  bnh 
gAn vó'i dôi móiy tê co' so' 

- Bào dam an nirih y t, thng cix&ng và nang cao hiu qua cong tác phOng, 
chông djch bnh. Cüng cô vtrng chäc h thông tiêm chUng; thng so loai vac xin 
trong chucmg trinh tiêm chüng. Triên khai dOng b các hoat dng phông, chông 
các bnh không lay nhiêm, phát Iriên y hçc gia dmnh. 

- Tip tVc  cng c& phát trin và thic hin di mri mnh me co' ch và 
phuo'ng thtrc boat dng mng hrOiy tê, dc bit là y tê cap xã. Sap xêp tinh gn 
h thông trçim y té pluthng, thj fran; thng cithng nhân lrc, bô tn hçTp l~T,  phân dâu 
thng sO bác s5 djnh biên tram  y tê; các tram không có bác si thI luãn phiên tang 
cithng. Th'Lrô'ng xuyen dào tao,  dào  tao iai nãng cao nang bjc, duy frI 100% thôn 
ban có nhân viên y tê thôn bàn hoat dng hiu qua. 

- Tip tic b sung, diu chinh trang thit bj cOng tác y t dir phông cüa 
Trung tam Kiêm soát bnh t.t tinh, Trung tam Kiêm nghim tinh, các dan vj dir 
phông tuyOn huyn; trang thiêt b cüa PKDKKV. Rà soát, diêu chuyen, bô sung 
trang thiêt bj tr?m y te dü theo danh miic quy djnh cüa B Y tê. 

- Khuyn khIch phát trin ca sa y t dr phOng ngoãi cOng 1p tai  khu vrc 
do thj (Thj x Sa Pa, Thânh phO Lao Cal). Phôi h'p các lirc hxqng, thrc hin tOt 
chixang trinh kêt hqp quân dan y. 

5. Nâng cao cht hrçrng khám chfra bnh 
- Tang cu&ng nang 1irc h th6ng khám, chia bnh, phc hi chic nãng a 

tuyên tinh, tuyên huyn, dam Mo nguai d thun tin tiêp cn vOi các djch v 
chàm soc s'(rc khOe. Dam bào tinh h thông và tInh lien tiic gifta các tuyên diêu 

An toân th?c phm 
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trj và sir phát trin can di, hçTp 1 gita các bnh vin da khoa, bnh vin chuyên 
khoa. 

- Cac bnh vin xây dijng mói phà hcip quy hoch chung và quy hoach 
phát triên kinh tê - xA hi cüa tinh; có dü diêu kin xir 1 chat thai y tê và khâ 
nàng kiêm soát nhiêm khuãn ti bnh vin. 

- Thrc hin diing phác d, quy trinh, hithng dn diu trj; 1 trinh thông 
tuyen khám, chCia bnh bão hiêm y tê; 1 thnh lien thông; nâng cao ch.t krqng 
djch vii, khuyên khIch nguôi dan sir diing dch viii ngay t?i  tuyn duài. 

- Duy trI, phát trin các bnh vin v tinh, có sir h trçl, tucmg tác v chuyên 
mon nghip vi gifta các tuyên; tang cithng dào tao,  luãn phiên can b y té, 
chuyên giao k5 thut cho tuyên duài, tiên tri báo dam chat hxçmg tirng djch vii 
k5 thu.t dông dêu gifa các tuyên. Phát triên dông b, to môi trtrng bInh däng 
gia cac c sâ khám, chüa bnh cong và ttx. 

- Di mài phong each, thai d phiic vii, nâng cao y düc; xây dirng bnh 
vin xanh - sach - dçp, an toãn, van minh, huàng tài CSSK6  toàn din. Dy nhanh 
cãi each hành chInh, i'rng ding CNTT trong quán 1 bnh vin, giám djnh bão 
hiêm y tê, bnh an din tir tài vic thành 1p các trung tam h trci chn doán, xét 
nghim, khám, chUa bnh ttr xa qua h thông PACS có thu phi. 

- TAng eumg khám, chfta bnh cho các di tuçing chInh sách. Trin khai 
các mô hInh to chirc linh hoat,  bâo dam djch vi khám bnh, cha bnh. TAng 
cuông kêt hqp y hpc cô truyen (YHCT) vri y h9c hin dai  trong khám chüa 
bnh (KCB), phiic hôi chirc nAng. 

- B sung trang thi& bj các bnh vin tinh, huyn, dam bão hiu qua trong 
quãn l, sir diing thiêt thirc trong KCB; iru tiên trang thiêt b hin dai  cho các 
bnh vin tuyên tinh, bnh vin chuyên khoa. 

6. Dy minh phát frin lTnh vyc dirqc và thit bj y t 

- Bào dam thuc dü, Co cht luçmg, giá hçip l, dáp irng nhu cu phông 
bnh, chüa bnh, phiic hôi ch(rc nAng cüa các cci sâ ytê và ngithi bnh; dam bão 
si'r dimg thuc hçTp l, an toàn, hiu qua. To chüc dâu thâu thiêt bj, hoá chat, vat 
ty té theo huàng dn cüa B Y tê, bão dam cong khai, minh bach. 

- Cñng c cci sâ 4t chAt, trang thit bj, xây dirng và duy tn áp ding th1rc 
hin các nguyen the, tiêu chuAn "thirc hãnh t& bâo quãn thuc", "thijc hành t& 
phân phi thuc". Khuyen khIch phát triên ca sâ san xuât, ehê biên thuôc cô 
truyn. DAy m?nh  nghiên ciru frng diing eác bài thuôc cô truyên. 

- Tang cuOng quãn 1 chAt hrçing thuc, duy frI áp diing nguyen the, tiêu 
chuAn "thrc hãnh tot phOng thI nghirn" tai  Trung tam Kiêm nghirn tinh; day 
mnh cong tác thanh tra, kiêm tra, phôi hqp trong phOng chong thuôc giá, kern 
chAt lucmg, không nO nguôn gôc frên thj trithng. 

- Duy tn và tang cuing thirc hin các nguyen the, tiêu chuAn "thrc hành 
t& bão quãn thuc", "thc hành tot phãn phOi thuôc", "thrc hành tot ccr sâ bAn 

6CSSK:Chmsócsrckhóe 
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lê thuc", thng ci.ring hot dng kt ni lien thông dft 1iu dirqc trong các cc th 
ban buôn thuôc, các nhà thuôc, quay thuôc, tCi thuôc trm y tê. Khuyen khich 
phát trien, m& rng quy mô h thông c sâ san xuât, kinh doanh dizqc trên dja 
bàn. 

7. Phát triên djch vii k5 thut y t 
- Thrc hin tot các djch vi y t theo tuyn k5 thut: PMn d.0 thirc hin 

trên 80% danli miic k thut theo phân tuyên cUaB Y tê; tang cung KCB ti 
tuyên ca sâ, giám qua tái cho các bnh vin tuyên trên. Trung tam Kiêm soát 
bnh tt thirc hin trên 85% danh mi1c k thut theo quy dnh cUa B Y té. Duy 
tn Trung tam Kiêm nghim tinh dt nguyen t.c, tiêu chuãn "Thirc hành tot phóng 
thi nghim - GLP"; don närn 2025 thrc hin hen 36 phép thi:r theo chuân GLP 
và 22 phép th theo tiêu chuân ISOtIEC 17025:2017; Y tê Co sâ th'rc hin It nhât 
80% các k5 thut trong gói djch vi y tê co bàn. 

- Tfrng bithc trin khai các djch vi y t k5 thu.t cao: TMp tic trin khai 
có hiu qua DO an Bnh vin v tinh, DO an 585, Dê an 1816 cüa BO Y tO. Tiêp 
nhn và thirc hin thãnh th.o mt sO k5 thut cao, k5 thut chuyOn sâu tir các 
bnh vin tuyOn Trung uong; ho trç chuyên giao k5 thut tr tuyên tinh xuông 
tuyên huyn. Triên khai djch vii phOng bnh nhi.r tam soát sam ung thtx, dái tháo 
du&ng; phát triOn các dlch  vii xét nghim chân doán sam djch bnh, hOrn nghim 
thic phãm, rnxóc sinh ho.t; duy tn và ma rng các chi tiOu kiOm nghim ATTP 
dat chuân Iso 17025; duy hi boat dng ttr van xét nghim, cong tác quân l diêu 
frj HIV/AIDS, khuyOn khIch phát triên y tê ttr nhân trong lTnh vijc d1r phông. 

- Phát tniOn djch vi y tO theo yeu cu: Tang cu&ng phát triOn djch vi theo 
yêu câu cUa nhân dan, day m?nh  xa hi hóa, lien kêt cong - tu. TriOn khai djch 
vii khám chira bnh theo yêu câu theo dê an dä dixçc phê duyt; khuyên khich 
phát triên y tê tu nhân. Phát triên djch v1i phông bnh, chäm soc sue khôe ban 
dau (phông khám bác s5 gia dInh), duy tn tiêm chüng vãc xin djch v11, quàn 1 
sue khOe djnh cho can b) vien chi'rc và nguai lao dng, khám bnh nghê 
nghip v sinh, quan träc môi trtthng, .v.v. 

8. TAng ctrông cong tác bão dam an toàn thirc phm 
- Cling cO, nãng cao nang lrc hong quãn 1', giám sat cOng tác bào dam 

ATTP, chi dao  phOi hqp tot gifla các ngánh lien quan vài các cap ui', chInh quyên 
da phtrong hong cong tác bão dam ATTP 

- TO chmrc tp hun nãng cao kiOn thuc, k näng diOu tra, xü l; 1y mu 
kiOm nghim, thirc hin test nhanh hong phát hin s&m chân doán, xlr 1 kjp thai 
các nguy co ng dc thrc phâm. Quãn l cht ehê các hoat dng san xuât, kinh 
doanh, chO biOn th'çrc pham. 

- Tang cu&ng truyOn thông v ATTP vài nhiOu hInh thlrc phü hçp vth ttrng 
yang, dan tc; kOt hçip gifta truyOn thông hOn CáC phuong tin thông tin dai  chling 
vài lruyên thông trirc tiOp tai  cong dông. Xây dirng và nhân bàn các an phãm (Ta 
roi, Pa no, bang dia tuyên truyen) phiic vi cong tác truyên thông ye ATTP. 
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9. Dy mtnh cong tác dan s htróng tói miic tiêu dan so và phát triên 
- Tang cu?mg cong tác lành dao,  chi  dao  cong tác dan s - k hoach hoá gia 

dmnh, dua dan so thành mt chi tiêu trong kê hoach phát triên kinh tê - xä hi; 
lông ghép các ni dung ye dan so vào chuang trInh dào tao,  bi du&ng, tp hu.n 
và nghiên ciru khoa hQc tai  các trtxng, ca S dào tao  trong tinh 

- Tip tiic kin toàn t chüc b may lam cong tác dan s theo hiràng tinh 
gçn, chuyên nghip, hiu qua; báo dam sr 1änh dao,  chi do cüa cp u' dàng, 
chfnh quyên da phixcmg; dông th&i thirc hin quán l chuyên mon th6ng nh&t. 
Thirc hin di ng thôa dáng, nâng cao hiu qua hoat dng cüa di ngU cong  tác 
viên a thôn, to dan phô... Day mnh cong tác dào tao,  bôi thrOng, nâng cao näng 
liic, thirc hin chuân boa di ngü can bO dan so các cap dáp rng yêu câu v cong 
tác dan so trong tinh hInh mói 

- Tang cLr&ng Truyn thOng, vn dng thirc hin cong tác dan s trong tInh 
hinh mcci: To chirc hiu qua chiên djch truyên thông lông ghép cung cap djch vi 
SKSS7iKHHGD8; truyên thông thng cithng tai  nhftng dja bàn khó khn; khai thác 
lçii the ciXa CNTT và các loai  hInh truyên thông mài; giáo diic dan sO, giài tInh, 
SKS S/KHHGD 

- Nâng cao nhn thi'rc, thirc hânh v bInh dtng giâi; dAy manh  truyn thông 
giáo dçic chuyên dôi hành vi nhäm giãm thiêu mat can bang giài tinh khi sinh. 
Tao chuyên bin ttrng biràc giâm ti s giài tInh khi sinh tra lai  mac ttr nhiên, 
ngAn ngra và tiên téii loai bO tao hon và hon nhân cn huyêt thông. 

- Dam bào hu cAn và cung cAp djch viii KHHGD dáp irng nhu cAu siX diing 
các bin pháp tránh thai, nhãm duy trI miXc sinh thay the trên dja bàn toãn tinh; 
h trçi thanh toán các djch vi k7 th4t  SKSS/KIIHGD cho dôi tuqng là ngu1i 
thuc h nghèo, h can  nghèo, ngithi dan tc thiêu so DTTS) tai  các xä dc bit 
kbo khn; h trç can b dan so tham gia thirc hin chiên djch tai  các x d.c bit 
khó khän, x biên giâi, ving sâu, viXng xa. Day mnh các hoat  dng xà hi hóa 
cong the dan s& tip thj xã hi các hircmg tin tránh thai tai  dja bàn thành phô 
và yang nông thôn phát triên theo dê an ciXa B Y tO. 

- Phát trin và nâng cao hiu qua hoat dng cüa mngluai cung cAp djch 
vii an so toàn din v quy mô, ca câu, chat hrqng và phan bO dan sO. Day mnh 
các djch vi chäm sóc, nâng cao chat hrqng giOng nôi: Tu van, giáo dtic dan so, 
giâi tInh, SKSSIKHHGD cho thanh lien; vj thành niOn; ma rng djch vi.i sang 
l9c truâc sinh và sang icc sa sinh, quán l, khám süc khôe cho ngithi cao tuôi. 
Tp huAn nang cao nang lirc chuyOn mon cho di ngii can b lam cOng tác dan 
s cac cAp, thành viOn Ban chi dao  cong tác d&n s6 i ca sâ, tnriXng thOn ban; dira 
chInh sách dan s vào hirang uàc, quy ithc lang, ban. 

- Quán l, khám siXc khOe djnh kSr, sang lc phát hin bnh sóm cho ngu?ii 
cao tu61 t,i cong dng; xây dirng mô hInh chàm soc sic khóe t.i. cong dông, 

chäm sOc sirc khOe tp trung cho nguai cao tuOi. Sang lc phát hin khuyOt tat, 

SKSS: Sirc khôe sinh san 
8 KBBGD: K hoach hóa gia dinh 
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xay dirng mô hInh ph1ic hi chi'rc näng eho ngui khuy& tat;  th chüc dào tao,  tp 
huán ye quãn 1, cung cap djch vçi phiic hôi chüc nng c ban tai  ci só. 

10. Phát ti4n nhân 1c va khoa bQc - cong ngh y t 
- Thiic hin cong tác dào tao,  tuyn dung nhân 1c y t dáp ing nhu cu 

theo tuyên chuyên môn, theo chirc näng nhim vu. Ifu tiên nhân 1irc y tê tuyên 
xA, các bnh vin tuyen huyn và dào tao  nng cao chat hxcng can b y tê tuyên 
tinh. Duy tn, thirc hin có hiu qua Dê an bnh vin v tinh, dê an 1816 ye luãn 
phiên can hO chuyên mon cho tuyên thrci, h trçr, chuyên giao k5 thut. 

- Xây drng dOi  ngfi can bO y t có trmnh dO chuyên mon k5 thu.t giôi, trách 
nhim cao, có phong each và tinh than thai dO phic vi tot, có näng 1c trong 
cong tác tham muu, quàn i, gop phân phát triên ngành y tê Lao Cai ben vüng. 

- Thirc hin däi ng xi'rng dáng d& vOi can bO y th có trmnh dO chuyên mon 
cao; thirc hin các chinh sách khuyên khIch ngtthi Co tnmnh dQ chuyên mon lam 
vic tai y tê ca sir, vmg sau, vUng xa và trong các lTnh vrc y tê dir phông, pháp 
y, tam than, lao, phong, .v.v. 

- DÀy mnh irng dimg cong ngh thông tin trong y th, trin khai thng 
nhât, dông bO,  hiu qua các phân mém ho sci sue khOe Ca nhân, h thông thông 
tin bnh vin (HIS), h thông lixu trCt và. truyên tái hInh ãnh (PACS), bnh an 
diên tCr (EMR) trên dia bàn tinh. 

- Kt ni lien thông di 1iu (gm có: df 1iu hành chinh, dit 1iu chuyên 
mon...) gitacác dcm vj trirc thuOc  vài S Y tê, hmnh thành mng luài thông tin 
ngành y tê dông bO,  thông suôt gop phãn phiic v ng1.ri dan vâ cOng tác quãn l, 
chi dao diêu hành. 

11. Xãy diyng và t chfrc thiyc hin các dir an thành phÀn 
- Dij an 1 "DÀy m?nh  cong tác dan s, dam bão quy mô, cci cAu và chAt 

luçmg dan sO phü h9p vài diêu kin phát triên kinh th - x hOi  cüa tinh". 

- Dir an 2 "DÀu tr cu sà v.t chAt, trang thit bj, phát trin da dng các djch 
y te". 

- Dir an 3 "Dào tao,  phát trin, sir dung hiu qua nhân lirc y t". 
ifi. GIAI PHAP THIJ'C llIN 
1. Tang cwông siy lAnh dio cüa Bang, quãn 1 cüa Nhà nir&c, phát huy 

s.j tham gia cüa Uy ban MTTQ Vit Nam, các doãn the chinh trj - xa hOi Va 
cüa toan xA hOl  trong bão v,chäm sóc, nâng cao sfrc khöe nhân dan 

- Tang cuOng phan cOng, phân cAp, phát huy vai trô cüa cAp ui', chInh 
quyên các cap dê tp trung lãnh dao,  chi  dao  thc hin Be an; nâng cao näng hrc, 
hiu 1irc quân 1 nhà rn.râc; phát huy m?nh  me vai trO cüa Uy ban M.t trn To 
quôc Vit Nam, các doàn the và cüa cá cong  dOng trong cOng tác CSSKND. 

- Xây dirng k hoach thirc hin D an trng 11am, có dánh giá kt qua thirc 
hin và gàn vài chi tiêu thi dua cüa din yj, ngành, dja phrnmg. Thrnmg xuyen 
theo dOi, don doe, h trq, kiêm tra, giãm sat vic th chüc thixc hin D an. 
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- Thirc hin t6t quán 1 nhà nuâc bang pháp 14t  trong lTnh vrc y t. Tang 
cx&ng quãn 1 cong tác khám ch&a bnh Ca cong 1p và ngoài cong 1.p; quàn 1 
cac hoat dông kiith doanh duqc, thuôc, boa chat, 4t tixy tê, dixçic 1iu. 

A A 9 2. Day minh truyen thong - giao diic strc khoe 
- Di mói vâ nâng cao hiu qua cong tác truyn thông - giáo diic sue khoê. 

mire hin truyên thông qua phlxcTng tin thông tin dai  chi'mg, truyên thông tnrc 
tiêp tai  cong dông; có các. hInh th'(rc truyn thông linh hoat, phü hqp vài tUng 
vüng dan tc thiêu so. 

- Cüng c phát huy vai trO cüa dan vi truyn thông và can hO chuyên trách 
cüa ngành; bôi thrO'ng nâng cao k näng và sü ding hiu qua y tê thôn ban trong 
thrc hin nhim viii tuyên truyen phOng bnh. 

3. Tip ttic  hoàn thin co' ch, chInh sách lInh vrc y tê, dan s 
- Duy tn các chInh sách h trçi cUa tinh dang phát buy hiu qua: ChInh 

sách thu hut, dAi ng, ho trçi dào tao  nhãn 1e y tê; chInh sách izu däi mOt  s 
chuyên ngành dOc hai; cac chInh sách ho trq cong tác y tê, dan so, các chInh sách 
xã hi boa và quy djnh ye cong tác thi dua khen thung linh virc y tê, .v.v. 

- E)y m?nh  phãn cp, phãn quyn; hoàn thin, b sung ca ch tir chU, tr 
chju trách nhim trong vic thrc hin nhim vii, to chüc bO may, nhân sir  và tài 
chInh cüa dan vj sir nghip y tê bão dam thirc hin dung pháp lut. 

- B sung các quy djnh v h trçi phát trin y t ca sâ, b trI nhà cong vi 
tai các co sâ y tê CO bác s ye lam vic, dao tao  nhân l'çrc y tê ngui dja phuang; 
dâu tu phát trien ca s 4t chat, trang thiêt bj phát triên djch vi y tê. 

4. D& mó'i h thing quãn I và cung cp djch vtj y t 

- Tip tic di mñ, hoàn thin h thng t ehucy M theo hithng tinh gç)n, 
hiêu lire, hiêu qua va hôi nhâp quôc tê To chuc he thông cung irng dich vu y tê 
theo 3 cap chuyên môn; to chuc h thông tram  y tê gän vài ytê h9c thr&ng và 
phü hçrp vi dc diem cüa dla  phuang. Khuyên khIch phát triên h thông bnh 
vin, ca s& chäm soc sue khoê, diêu dtrthg ngoài cong lip. 

- Nãng cao hiu lrc, hiu qua quãn 1 nhà nithc v bào v, chäm soc và 
nâng cao sue khoé nhân d. Tang cithng thanh tra, kiêm tra, xtr l nghiêm vi 
phm. Dy m?nh  câi cách hành chinh, irng ding cong ngh thông tin trong quán 
l, cung cap djch vii,  giãm phiên ha, tao  thun lçri cho ngui dan. 

5. Di môt manh m tat chInh y t 

- Thug cuOng du tu và dy manh  qua trmnh co câu lai ngân sách nhà nuôc 
trong lTnh virc y th d có ngun lrc trin khai toàn din cOng táe bào v, chäm 
sOc và nâng cao sirc khOe nhân dan, nht là dOi vói cáe dôi tl.rçrng chInh sách, 
DTTS... 

- Tfu tiên b6 tn ngên sách, bão dam t6c dO tang chi cho y cao hon t6c 
dO tang chi ngãn sách nhà nithc. I.p trung ngân sách nhà nu&c cho y tê dir phOng, 
y t ca so, berth vin & yang khó khän, biên giâi, lTnh c phong, lao, tam 
th.n, .v.v. 
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- Thrc hin nguyen tc y t cong cong do NSNN bão dam là chü yu. 
Khám, chtta bnh do BHYT và ngithi dan chi trà. NSNN, BHYT bão dam chi 
trã cho các djch vii a müc ca bàn; nguôi si d'mg djch v1i chi trã cho phãn vt.rqt 
mirc; khuyên khIch nguai dan khám, chfta bnh a tuyên duài. 

- Di mth manh  me cong tác quãn l và t chüc hoat dng cüa các &m vj 
sir nghip y t cong lip.  Dày mnh thrc hin quyên tir chü ye nhim vii chuyên 
mon, th chirc b may, nhân sir và tài chinh. Da dng hóa các hInh thüc hçp tác 
cong - tir; thng cuO'ng quân 1 nhà rnrâc, xay dirng và thrc hin dông b các giài 
pháp nham ngän chn tInh trng lqi ding chü tnwng xà hi hóa (XHH). 

- Tirng buàc thirc hin chuyn chi thu?mg xuyên tiT ngãn sách nba nuac 
c.p trirc tiêp cho ca sâ khám, chtta bnh sang h trçi nguai tham gia BHYT gän 
vài l trInh tinh thing, tInh dii giá djch vii y tê. Co ccr chê cho thuê chuyên gia, 
nguai có trInh d chuyên mon cao ye thirc hin các dch vi t.i các bnh vin trên 
dja bàn tinh. 

6. Dy mnh xä hi hóa cong tác CSSKND và cong täc dan s6 
- Dy manh  xã hi hóa trong d.0 tu ca sâ 4t ch.t, trang thit bj hin dai 

phiic vi cho chãn doán và dieu fri. t.i các bnh vin cong lap. Huy dng sr tham 
gia các doanh nghip gop von dâu P.r xây dimg các khu, nhà diêu trj tai  bnh vin 
cong lip.  Da dng hóa các hInh thüc cung cap djch vi chAin soc süc khOe trong 
do y t nhà nixàc giü vai trO chii dao,  cho phép các thành phãn cO dii nAng 1rc 
tham gia các djch vi y t - dan so dithi sr quãn 1 ciia nhà nuâc nhäm cung mg 
djch viii cho ngu?i dan và giâm bat sirc ep cho NSNN. 

- Da dng hóa các loai hinh  chAm soc src khôe, vn dng phát trin y 
ngoài cong 1p cO them các bnh vin P.r nhãn, các phOng khám da khoa, chuyên 
khoa Pr nhãn; phát triên cci sa san xuât, cung 1mg thuôc chüa bnh, trong dO iru 
tiên phát triên ca sâ chê biên duçrc lieu, thuOc dông y. 

- Vn dng nhàn dan tr giác tham gia các phong trào v sinh, rèn luyn 
an the, phOng bnh, phOng djch, báo v môi tnrO'ng, phOng chong các t nan 

xã hi, xây drng nêp song vAn minh, lành mnh; tAng cithng sIr diing y h9c cô 
truyên dan tc, nuôi, trông các loai cay, con lam thuôc. Tham gia dóng gop và 
chi trã cho các djch vi CSSK thông qua BHYT, thrc hin l trinh BHYT toàn 
din. 

7. Chü (Ing, tIch circ hi nhp, nâng cao hiu qua hçp tác phát trin 
- TAng cithng hçip tác và chii dng hi nhp, tranh thu sir h trçi k thi4t 

và tài chInh trong, ngoài tinh và quôc tê. Lp dir an, kêu gçi, vn dng các nguôn 
lire tr các dir an quôc tê (ODA, NGO), khôi doanh nghip và cong  dOng, h trçi, 
din Pr cci sa 4t chat, trang thiêt bj y tê. 

- Hqp tác trong dào tao  nãng cao nAng 1c can b nhAm tip thu các thành 
qua, tiên b khoa h9c trên the giài và khu v'irc. Ma rng lien doanh, lien kêt vài 
các th ch(rc, Ca nhân trong và ngoài nuOc tham gia dâu P.r phát triên các linh vijc 
ngànhytê. 
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8. Phát trin, frng ding tin b KEIKT và cong ngh thông tin 
- Phát 1rin khoa h9c k thu,t, k5 thut cao trong phông bnh, chta bnh. 

Tiêp tic dâu Px các trang thiêt bj hin di cho các bnh vin tuyên tinh dê dü khá 
näng irng d1ing triên khai có hiu qua k5 thut cong ngh cao. 

- Thc hin các hmnh thirc chuyn giao k thut gifta các các tuyn y tê: 
Thijc hin có hiu qua the dé an Bênh vin v tinh, Dê an 1816 cüa B Y tê v 
luân phiên can b chuyên mOn cho eci s. Triên khai dat  80% danh mic các k 
thut theo phân tuyên, thc hin các k5 thu.t vtrçit tuyen (trong diêu kin cho 
phép). 

- T chüc thirc hin hiu qua Dè an y t thông mmli; tang cuimg irng d%mg 
cong ngh thông tin, cong ngh cao. Triên khai h thông thông tin bnh vin 
(HIS), h thông luu trft vâ truyên tái hInh ành (PACS), bnh an din ttr (EMR) 
tai các bnh vin, dam bào dáp (mg các tiêu chuân, yêu câu theo quy djnh, có 
khánäng kêt nôi dft 1iu phiic vi cong tác quàn 1, lien kêt khám chfta bnh các 
tuyên trên dia bàn toàn tinh. 

- Trin khai h thng cng thông tin din tcr ngành y th, ngu?ñ dan d dàng 
ding k khám, chtta bênh tr xa, 1ra ch9n co sâ khám chfta bnh, chuyên khoa 
qua cong thông tin din t(m. Day m?nh  chirng trInh quãn 1 sirc khOe, quail i 

bnh không lay nhim, bnh xã hi, tiên tri quãn 1 sue khOe din tcr tói tüng 
ngiii dan. 

9. T chfrc phong trào thi dua; kim tra, giám sat thirc hin D an 
- EMi mâi, dy m?nh  và nâng cao hiu qua các phong trào thi dua yêu 

nuOc tren các linh vrc; phát hin và nhãn rng các diên hlnh tiên tiên, guong 
ngixii tot, viêc tot. Kjp th&i khen ththng dng viên các tp the, ca nhân có thành 
tIch xuât sac, lay thi dua, khen thumg là dng hrc thiic day hoàn thành xuât sac 
nhim vi duvc giao. 

- T.ng cix&ng cong tác kim tra giám sat, phát hin kjp thôi nhftng khó 
khän, vuàng mc trong qua trmnh th1rc hin, chi dao  triên khai kjp thôi các bin 
pháp, giai pháp can thip, tác dng nhm thirc hin hoàn thành các mic tiêu, 
nhim vi Dê an. 

V. KINH PHI THC fflN 
Tng nhu cu vn: 2.715,7 t' dng. 

Trong do: 

Ngun vn Ngân sách: 2.506,3 tr ding 

Ngun vn ngoài Ngân sách: 209,4 t' dng. 
.2 2 (C/n tiet tgz Phy bzeu so 3 va 3.1 dznh kem) 

\r II1U uA JE AN 
1. Hiçu qua ye kinh te 
H thông y tê tiêp tiic phát triên, cong tác dr phông duçxc tang cithng, dáp 

irng nhim vi phOng bnh; phát hin sam, xü 1 kjp thi bnh djch, quàn l hiu 
qua cac bnh không lay nhim trong cong dông. Các cci s& khám, chfta bnh 
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duçrc d.0 tu; ci s& 4t ch.t, trang thit bj duçc dng b và tmg bithc hin dai; 
chat hrqng cong tác khám ch'a bnh ngày càng cao, tiêp c.n vó'i khoa h9c tiên 
b trên The giài và trong khu we. 

Cht luçmg ngun nhân 1irc y t tip ttic dircic nâng cao, tCrng bijâc phát 
triên toàn din di ngU can b y tê toàn ngành, hmnh thành dOi  ngü can b chuyên 
mon sâu. Co các giài pháp, chInh sách e1i the dê thu hut, dào t.o, tuyên diing, 
cñng vâi vic nâng cao d&i song dê can b, cong chirc, viên chirc y tê yen tam, 
gn bó vài ngãnh. 

2. Hiu qua v xA hi 
Tip tic phát trin và dt ducic tin bO mài v sii nghip y th; huy dng 

duçxc nguôn von xA hi vào phát then sr nghip y tê. Djch vii y tê gân dan han 
vài chat hiqng ngày eãng cao, chOng qua tãi cho cáe bnh vin tuyên tinh, huyn 
và giâm so bnh nhân chuyên tuyên trên. Nhân dan dugc chäm soc siTrc khôe tai 
dja phuang, giâm bat khó khän trong qua trinh diêu trj, giãm bat tlnh trng nghèo 
do bnh n.ng, chta frj ton kern. Dê an duçrc thirc hin, BVDK tinh Lao Cai së 
tra thành ca sx ytê chat hxçmg cao khu c mien nüi phia Bäc. 

3. Hiu qua v môi trtrô'ng 
Các cOng trInhy t khang trang, sach  dçp là nhfrng dim nh.n cânh quan 

tao m quan do thj và là ncii tp chung dông 'dan cu. Ca so ytê du?c dâu ti.r dông 
b, hin dai,  to chirc quãn 1', xir l trit dê chat thai y tê ran, lông theo quy dlnh, 
bão dam an toàn, v sinh môi tnrOng và không lam ãnh hithng tOi ngithi dan 
xung quanh. Xây drng duçie môi trixOng Bnh vin xanh, sach,  dçp; mô hmnh 
Bnh vin - Khách san;  Bnh vin - Cong viOn. 

Phn thfr ba 

TO CH15C THU'C HJN 

I. LANH DiO, CHI P40 THVC fflN BE AN 
Ban Chip hânh, Ban ThuOng vi Tinh üy, trçrc tip, thu0ng xuyen là 

ThuOng trirc Tinh Uy chju trách nhim lânh dao,  chi  dao,  quán trit, to chüc hem 
tra, giám sat, thirc hin Dê an. 

II. PHAN CONG TRACH NfflM THTIC HIN BE AN 
1. Ban can si Pang TJBND tinh 
Chi dao  các sO, ban, ngành có lien quan triOn khai thirc hin dam báo hoàn 

thành miic tiêu Dê an; theo dOi, tong hçp và báo cáo kêt qua thirc hin dê an theo 
djnh ks', yOu câu. 

2. Ban Tüyên giáo Tinh üy * 
Chi dao  các co quan thông tin truyOn thông to chi'rc tuyOntruyOn, vn dng 

các doanh nghip, nguOi dan tIch circ tham gia các ni dung DO an. 
3. Cäc huyn Uy, thj üy, thành üy, dang üy trIrc thuc 
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Xây dirng d an, k hoch t chuxe trin khai thrc hin D an darn bâo phü 
hçip vi thirc tiên dja phrnng; dông th&i tIch crc huy dng các nguôn von tir 
ngân sách, tr các nhà tài trçi và các nguôn vn tr nh&n dan dê thiic hin D an. 

Ill. CHE DQ HU1NG DAN, DON DOC, KIM TRA, GIAM SAT, 
THÔNG TIN, BAO CAO, S KET, TONG KET 

Djnh kr 6 tháng, h.ng näm, giüa và cui nhim k' ci quan chü tfl có trách 
nhim phôi hcp vói các cci quan, don vj, các dja phircing có lien quan báo cáo 
két qua triên khai thrc hin Dê an vi Tinh u, Ban Can s1r Dáng UBND tinh; 
chU dng dê xuât bô sung diêu chinh, ho sung nhim vi, giái pháp thirc hin D 
an cho phü hçp vth yeu câu nhim vi thirc tê, dam báo hoán thành thng lçxi các 
miic tiêu, nhim vi,i cüa Dê án./. 

Noi nhan: 
-BOChinhtrj, 
-Ban Bithr, 
- Các Ban xây dirng Dãng Trung i.rong, 
- Ban Can sij Dang ChInh phü, 
- Vn phông Trung uong Dãng, 
- Van phông Chmnh phil, 
-BOYtê, 
- Dãng Uy Quan khu 2, 
- U. Tinh üy, HDND, UBND tinh, 
- Các d/c Uy vien BCH Tinh üy, 
- Ban Can s Dãng, Dáng Doân trirc thuc, 
- Các sO, ban, ngãnh, doàn the tinh, 
- Các Dâng b trrc thuOc Tinh üy, 
- LAnh d.o Van phông Tinh ui', 
- Chuyên viên TH Van phông Tinh uS', 
- Liru Van phàng Tinh uS'. 



Biu 1. 
CAC MUC  TIEU, CHI TIEU LiNH VU'C Y TE - DAN sO GLAI DOAN 2021 - 2025 

(Kern theo D an 07-DA/TUngày 11 tháng 12 nárn 2020 cia Tinh zyLào CaV 

S TT Ni dung 
Don vi 

tInh 

Muc tiêu 
nhim ky 
2020-2025 

Muc tiêu theo tirng 11am 

nam 
2020 

nam 
2021 

nam 
2022 

nam 
2023 

nam 
2024 

nam 
2025 

I Mic tiêu Nghj quyt Di hi XVI 

1 S gi1.ring bnh trên 10.000 dan 
Ghrmg 
bh 

45,0 42,9 43,4 43,7 44,2 44,6 45,0 

2 Sbácsytren10.000dân Bács5 15 12,3 13 13,5 14 14,5 15 

T' 1 tré em di.râi 5 tui suy dinh &1Ong th 
thâp cOi 

% 26,7 32,1 31,7 31,5 29,4 28,5 26,7 

Tr 1 tré em duài 5 tui suy dinh duOng th 
nhç can 

<13 17,4 16,3 15,9 15,2 14,1 <13 

5 T1tangdânstrnhiên % 1,0-1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0-1,2 

II Các chi tiêu D an 

6 Tu& th9 trung binh Tu6i 74 70 71 72 73 73,5 74 

7 T 1 ngithi dan có the bào him y t % >98 98 >98 >98 >98 >98 >98 

8 S ducic s5 d?i  h9c trên 10.000 dan DSDH 3,5 2,8 2,9 3 3,1 3,3 3,5 

T 1 tré dithi 1 tui &rçic tiêm chüng day dü 
các loai vac xin 

>95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 

10 T'sutch&tréemduâi5tu& %o 18,5 20,5 20 19,5 19 18,7 18,5 
11 T suAt tfr vong tré dini. 1 tuôi %o 12,5 16 15,5 15 14 13 12,5 



jl' 

S TT Ni dung 
Do'ui VI 

tInh 

Mc tiêu 
nhim ky 
2020-2025 

Mic tiêu theo tfrng näm 

nam 
2020 

nam 
2021 

nam 
2022 

nam 
2023 

nam 
2024 

nam 
2025 

12 
dintfr 

90 50 60 70 75 80 90 

13 
T l trm y t xA, phu?mg, thj tran trien khai 
dir phông, quán 1 diu trj bnh không lay 

95 50 60 70 80 90 95 

14 % 100 100 100 100 100 100 100 

15 Ts6giitInhkhisinh(trenamI1OOtrenu) Tré <112 113 113 112 112 112 <112 

16 
T 1 phi nir mang thai dtrçic sang l9c truâc 
sinh 

% 40 25 28 31 34 37 40 

17 T)ltrésasinhduç1csàng19c % 60 50 52 54 56 58 60 

18 
T l ngu?Yi cao tu6i chzçic quãri 1) Va khám 
sirc khóe ti cong dn 

% 65 40 45 50 55 60 65 

19 
So ca ng dc thrc phãm cp tinh duc báo 
cáo trên 100.000 dân/näm 

Ca beth <7,5 <10 <9,5 <9,0 <8,5 <8,0 <7,5 

20 T lé ngtthi dan hài lông vi djch vi y t % >90 80 82 85 87 90 >90 
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QUY MO GIUONG B]NH GIAI DON 2021 - 2025 

(Kern theo D an 07-DA/TUngày 11 tháng 12 nãrn 2020 cza Tinh áy Lao cai) 

So 
TT 

Các don V 
Tllden 

2020 

Quy mô gitrôrng bnh 
So GB tang 
GD 2021 - 

2025 
Näm 
2021 

Näm 
2022 

Nam 
2023 

Näm 
2024 

Näui 
2025 

Trong do PKDKKV 

Cos& GB 

Tuyn huyn (bao gm BY 
va PKKV) 

1.795 1.830 1.850 1.885 1.925 1.970 

1 BcHâ 210 210 210 210 210 230 1 30 20 

2 BãoThing 380 380 380 400 400 400 2 50 20 

3 BãoYên 185 190 190 190 210 210 2 40 25 

4 BátXát 185 195 195 200 200 200 2 35 15 

5 MwingKhrcrng 190 190 190 200 200 210 3 40 20 

6 SaPa 170 180 180 180 180 190 2 20 20 

7 SiMaCai 130 130 140 140 150 150 2 20 20 

8 Van Bàn 195 205 205 205 205 210 2 25 15 

9 TPLàoCai 150 150 160 160 170 170 1 20 20 

II Tuyn tinh 1.310 1.360 1.420 1.460 1.510 1.570 
1 BVDKtinh 700 750 800 800 800 850 150 

2 BVSãnNhi 300 300 300 300 330 330 30 

3 BVNôitiêt 80 80 90 100 100 110 30 

4 BVPHCN 120 120 120 150 150 150 30 

5 BVYHCT 110 110 110 110 130 130 20 

BVttrnhân:BVDKHtrng 
thnh 

95 100 100 120 120 120 25 

Tong GB (tr PKDKKV tr& len) 3.200 3.290 3.370 3.465 3.555 3.660 460 

UcdânsO 746.024 758.408 771.387 784.538 797.792 812.036 66.012 

GB binh quân 42,9 43,3 43,7 44,2 44,6 45,0 2 

Ghrongbn1itängmôinäm 90 80 95 90 105 
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TONG HP NHU CAU VON GIAI DOJN 2021-2025 
(Kern thea D an s 07-DA/TU ngày 11 tháng 12 nárn 2020 cza Tinh zy Lao Ca:) 

Dcn vj: T dông 

So 
TT 

Ni dung 

Giai don 2021-2025 ionggiai 
don 2021- 

2025 
Ghi chü K hoach 

2021 
K hoach 

2022 
K hoich 

2023 
K hoch 

2024 
K hoach 2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tng nhu cu vn 553,9 614,2 563,1 757,2 227,3 2.7 15,7 

1 Ngun v6n NSNN: trong do 437,8 567,1 546,0 742,4 213,0 2.506,3 92% 

NgunvnNSTW 115,0 150,0 170,0 200,0 80,0 715,0 26% 

1.1 Ngunv6ndutuNSDP (NSTT) 105,0 219,0 180,0 58,4 30,0 592,4 22% 

1.1 V6nsrnghipNSDP 216,3 196,9 194,8 121,5 101,7 831,3 31°' 

1.1 V6n NSTW h trçi có mic tiêu 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 6,4 0% 

1.1 Ngunv6nODAvay - - - 361,2 - 361,2 13% 

2 Ngun vn khác 116,1 47,1 17,1 14,8 14,3 209,4 8% 
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CHI TIET KINH PHI TH1J'C HIN BE AN TUNG NAM 

(Kern theo D an so' 07-DA/TU ngày 11 tháng 12 nãrn 2020 cia Tinh 4v Lao Cat) 
J*n vj: Tj) dong 

So 

TT 

, 
NQ dung 

, 
1 MOT 

Nhu côu von 

giaiaon 
, 

m 2021 
Nam 
2022 

Nam 

2023 

Nam 
2024 

Näm 
2025 

Chi 

chô 

Tngcng 
2.715,7 2.715,7 553,9 614,2 563,1 757,1 227,3 

A 
Dirn 1: Dy mnh cong tãc dn s& dam bão quy 
mO, co cu và chh hrçrng dan s phO hQp v&i diu 
kiin phát trin kinh t- x hi tinh Lao Cai 

72,51 72,51 14,95 14,71 14,28 14,23 14,33 

fy mnh Cong tac truyn thông, vn ng thtyc 
hin cong tãc dan s trong tmnh hmnh mó'l - 6,63 1,61 1,25 1,25 1,25 1,25 

I Triên khai Chin djch truyn thông lông ghbp 4,47 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

a 
H5':rcy chi phi v4n  chuyên trang thié'i bj cho dt51  lu-u 

dong 500.000 dáng/xa/nOm x 89 xã 0,22 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

b 

1-16 zrçr dcii tu-crng (Khám và tkn thudc, v<it  at lieu 
hao) m& nám khám 25.000 hrc.q ngzthi/nOm x 
24.000/ca (v4t lit: 20.000. h6 zrcr cong khám 4.000). 
Dir kié'n 50% s6 dEn khám dzrçic diEu zrf thông 
:hzthng: 20.000d/ca (20 vién amoxilin 500mg x 
1.000d/viên) 4,25 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

2 Hoatdôngtruynthong 2,16 0,72 0,36 0,36 0,36 0,36 

- 

Tuyên trzryEn phál dOng chiEn djch dOn sd -KHHGD: 
hithng -ng ngày dOns6 thE gi&i 11/7. ngày dOn sO' 
Vit nam 26/12, thông hành d4ng  quO'c gia yE dOns6 
hang nàm: BãngzOn. zuyén truyEnphái dt5ng  chié'n 
dich dOn sO' (02 dçxt./nám - 11/7 Va 26/12) iuyEn tinh: 

48 cOix 500.000 = 24.000.000d; Bàn tin dOn so' (02 
sEx i.000cus6x33.000d/cuO'n = 66.000.000

, 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

- 
H trçi hoot dông ngoai khóa tai  các tnrông THPT-
THCS cOa 9/9 huyn,tp): 09 huyn x 04 trir&ng/huyn 
x 5.000.000 0,9 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 

- 
TE cht:rc HOI thi "Tim hiêu kiên thrc ye CSSKSS v 
thânh niên, thanh niên"tai 03 triskng/nl.m x 10 triu 
dng/trithng 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 

Xãy thrng cac cum  pa no tuybn truyn v cong tác dan 
si trong tinh hinh rn/il tal các huyn, TP va cac xã 
trong diem. NAm 2021 xây di,rng tai  9 huyn, TP: 40 

trieu dng/cum x 9 cum 0,4 0,4 -  -  -  -  

- 
TuyCn truyên trên Báo Gia dinh và Xà hOi:  20 triu 
ding/n.m 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0. 0,0 

- Tuyên truyn trên Bbo Lao Cal: 10 triu dang/näm 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 
Phiii hcrp vOl các don vi truyn thông xãy dmg phOng 
si,r v nOng cao chAt Iiscing dan sA: 30 trieu  dbng Inäm 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dam bão hu cAn và cung cAp djch vu k hoich 
boa gia dInh 8,82 1,95 1,95 1,80 1,61 1,52 

I CungcApdichvuKHHGD 8,63 1,91 1,91 1,76 1,57 1,48 

- 

Ding cu TC: 222.0000d/ca (c/nra bao g6m P117). 
Nám 2021: 4.800 Ca: 2022: 4.800 ca; 2023: 4.500 Ca: 

 2024: 4.200 Ca: 2025: 3.900 ca 4,93 1,07 1,07 1,00 0,93 0,87 

- 
DInh san: 4,058.200d/ca (chira bao gEm P7TT/ Ndm 
2021: /10 Ca; 2022: 1/0; 2023: 90 Ca: 2024: 60 Ca: 
2025: 54 ca 1,72 0,45 0,45 0,37 0,24 0,22 

-  
CEy thuEc tránh thai: 440.0000'/ca (chu-a baa gEm 
P177). M6inOm350ca 0,77 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

- 

Tiém thuEc iránh thai: 45.600 d/ca (chu-a baa gOrn 
phircrng tin tránh thai) M6i nOm 4.200 Ca. Dr kiOn 
mEi nOm cO 50% Irong sO' dEi tzrng si- dyng ihuEc 
iiêm là ngzr&i mài sz dyng cdii phài du-crc IdiOm phu 
khoa (2.100cax24.000d/ca) 1,21 0.24 0,24 0,24 0,24 0,24 

2 
Trçi cAp tai biAn do s/r dung chc BPTT lam sang thAt 
bai (trung binh mi näm 0,1% 10 Ca) x 3.766.0000/ca 0,19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Day manh thic hin cãc djch vt,i nang cao chAt 
 iu-qng giAng nOi 21,39 3,72 4,15 4,13 4,50 4,89 

1  TArn soát cac di dng, bênh tat bArn sinh 9,79 1,92 2,11 1,82 1,92 2,01 

a 

Sang lQc trw/ic sinh: 102.800d (15.000 d iii win + 
siëm dm2 kin /thaiphyx 43.900d,) NOm 2021: 1.320 
Ca: 2022: 1.575 Ca: 2023:1.547 ca: 2024: 1.708 Ca: 
2025: 1.870ca 0,82 0,14 0,16 0,16 0,18 0,19 



So 
iT 

Nçi dung TMDT 

Nhu cu you 
. 

giaidoan T\am 2021 
Mm 
2022 

Mm 
2023 

Mm 
2024 

Mm 
2025 

Ghi 
chO 

b 

Sang lQc sa sinh: 650.500d/ca baa gm (7'zr vdn 
15.000d, K9 ihuái lá'y rn3u máu got chOn 7.000d, gth 
mJu rnáu di xét nhim tai Ha Nç5i 15.500d, thông bOo 
kAt quO 13.000d. th1c hin xél nghim dã bao gm bç5 
mcTu kJy máu. hOa chO't 600.000d. NOm 2021: 2.750 
ca; 2022: 3.000 Ca: 2023: 2.555 ca: 2024: 2.678 ca; 
2025: 2.800ca 8,97 1,79 1,95 1,66 1,74 1,82 

2 
NguOi cao tui duc,c quân 1' vO khám sOc khôe tal 
cOngdng 4,13 0,63 0,72 0,82 0,93 1,04 

a 
In h6 so quan I vá chbm soc sOc khOe NCT: 
10.000dlquyen. Näm 2021: 5.011, nãm 2022: 5.382, 
näm 2023: 5.755, 2024: 6.127, närn 2025: 6.499 

0.29 0.05 0.05 0.06 0,06 0,06 

b 
Hçip dông vOi Dái PT-TH tinh xãy di,rng phOng sr 
tuyên truyn v chäm sOc sOc khOe nguOi cao tui tal 
cong 06ng: 20.000.0000d/näm 0,10 0,02 0,02 0.02 0.02 0,02 
Näm 2020: duy Id 10 xã. Cbc xä duy tn: 

3,5tndlxâ/näm, tO näm 2021 - 2025 mi nãm mO rOng 
mO hinh CLB lien the he tai  5 xã: 17 triu dong/xa mO 
rOng. 0.78 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 

d 

TO chOc khám. quOn l hc s CS thc khOe Iqi trqmy 
t cho NCT (Tong sá NCTduqc khOm x 
27.500d/ngzr&i): So' ngw&i coo tuOi dztcic KSK d/nh kj) 
nOm 2021: 31.705. nOm 2022: 37.087, nOm 2023: 
42.842. nOm 2024: 48.969, nOm 2025: 55.468. Kinh 
phi DII  kJën 50% là ngzr&i nghèo. c4n nghèo. dOn 115c 
ihiOuscso'ngtaiviingd4cbitkhOkhOn 

2,97 0.44 0.51 0.59 0,67 0,76 
3 TLr van và khâm sOc khOe truOc kt hon 3,31 0,36 0,50 0.66 0,81 0.98 

a 

Näm 2020: mO rOng  CLB 10 xã. Các xã duy trI 
sinh ho?t CLB: 3,5trdlxalnam; tO näm 2021 - 
2025 mi nam m& rng mô hinh UI van và khOm 
sOc khôe tnrOc kt hon t4i 5 xã!näm: 17 tniuIxã 
mOrng. 0,78 0,12 0.14 0,16 0,17 0,19 

b 

Tài 1iu truyn thông ye Un van khám sOc khoè 
tin hon nhân: in áp phich treo t?i  nhà van hóa 
thôn, bnh vin, tnrOng h9c, tram Y t, Uy ban 
xã, dim dông ngtrOi qua 1i, Trung tam Y t: 
200 tO x 38.000dng/tO = 7.600.000dng; TO rai 
phát cho tnsông h9c, doàn thanh niên, h gia 
dinh có con trong d tui VTN, TN 1.000 tO x 
1.600 = 16.000.000 dng 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

c 

To chirc truyên thông Ui van ye khám sOc khôe 
tnrOc kt hon t?i  các  tram  y t xâ: 9 huyn, TP x 
04 tram Y t x 2.500.000 dcng (ma két 700.000+ 
bang zôn 500.000 + nirOc uóng 500.000 + báo 
cáo viên 800.000) 0.45 0,09 0.09 0,09 0.09 0,09 

d 

In h sa quàn 1 khám sOc khôe cho vj thành 
niên, thanh niên tnrOc k& hôn: 5.000d/quyn. 
Näm 2021: 6.635, näm 2022: 13.536, nãm 2023: 
20.702, nãm 2024: 28.134, nãm 2025: 35.832 

0.52 0,03 0,07 0,10 0,14 0,18 

e 

Khám sOc khOe cho vj thãnh niên, thanh niên 
tnrOc kt hon (Thng s6 nguOi dtrcic khám x 
27.500d/ngisOi) Nãm 2021: 6.635 ngtrOi, näm 
2022: 13.536 ngtsOi, näm 2023: 20.702 ngi.rOi, 
näm 2024: 28.134 ngusOi, nãm 2025: 35.832 
nguOi. Kinh phi Dr kiên 50% là nguOi nghèo, 
cOn nghèo, dan tOc  thiu s sng tai  vOng dc 
hiêt khO khàn 1.44 0,09 0.19 0.28 0.39 0.49 
Hoat dng nâng cao chat lirçmg dan sO các dan 
tc it ngtrOi tai  cong dng (duy tn các hoat dng 
truyn thông nãm 2020 là 17 xâ; tO 202 1-2025 
mi näm mO rng 01 xO) 1,47 0,29 0.29 0,29 0,29 0,29 

a 

TOp hun triên khai các hot dng nãng cao chAt 
hrçnng dan s các dan tOc  It ngtsOi t?i cong dng 
06 lOp tai  06 huyn, thj xä cho CIV tinh nguyen, 
ngtiOi cO uy tin trong ng dOng, tuyên truyên 
viên các to chirc doàn the tai dja bàn tniên khai 
hot dng: Kinh phi 14.400.000d/lOp TO 
2021-2025 nii näm mO rng 01 xá) 0.4 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 
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b 

In Ri rai v& nag cao chat hrçmg dan s t?i  cãc xâ 
CO dan tc It ng.räi d& phát cho các cp Iành dao 
chInh quyn da phrcmg, can b lam cong tác Y 
té - dan s, ngthi cO uy tin trong cong dng, 
ngu1i dan (10.000 Ri x 1.600/Ri 
16.000.000d); in áp phich treo t?i  nhã van hOa 
thôn, bnh viên, trumg hQc, tr?m  Y t& Uy ban 
xä, dim dong nguri qua Iai, Trung tam y t: 
200 Ri x 38.000dng/Rr 7.600.000dng 0,1 0,0 0,0 

- 

o,o 0,0 0,0 

Mua ba di dng M trçi truyn thông v cong tác 
dan s - KHHGD cp phát cho nhã van hóa cac 
thOn cO dan tc It ngthi theo Quyt djnh s 
2086/QD-TTgngày 3 1/10/2016: Tong 22 xã 
gm 65 thOn bàn, näm 2020 dà mua 20 ba cp 
cho 20 thOn, cOn ii 45 thOn bàn, tir näm 2021-
2025 mi näm mua 09 chic x 3 triêu dng/chic 
cp cho các thOn cOn ii) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

d 

TO chirc tuyên truyên tai  22 xä: Kinh phi: 
2.100.000dIdim x 22 xa x 03 dcrt = 
107.100.000d Trong do: bang zOn 2 chic x 
500.000d = 1.000.000d , h trn can b thuc hiën 
tt.r vn 100.000d/dim ; niiOc ung 100 nguii x 
10.000d= 1.000.000d: 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

e 

Tuyên truyn trên h thng phát thanh trên song 
Dài TT-TH huyn v nang cao chit hrgng dan s 
t?i da bàn frin khai dan tc It ng1ii: 3 triu x 6 
huyn = 18 triêu dng. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Các mO hlnh 2,69 0,52 0,52 0,53 0,55 0,57 

a 
MO hinh giàm tinh trang tao hOn và hon nhãn cOn 
huyt thng 1,13 0,21 0,20 0,22 0,24 0,26 

Hçrp dng vâi Dài PT-TH tinh xây drng phOng 
sr tuyên truyn v phOng chng tao hOn, k& hOn 
cOn huyt thong trên dja bàn tinh Lao Cai: 28 
phOt x 723.400d/phOt = 20,2 triOu dong 

0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
B tranh vài tuyên truyên ye phOng chng tao 
hOn, k& hOn cOn huy& thng treo t?i  tram y të xO 
trin khai mO hInh (1 bO gm 5 chic x 
200nd/chic = I triOuTh/xaInam;  duy 22 xã; mi 
nammârông5 xà). 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 
Näm 2020: duy trI sinh hoat CLB 22 xâ. Các xâ 
duy tn sinh hot CLB: 3,5trdlxalnam; tir närn 
2021 -2025 mi nãm mirng mO hInh tai  5 xâ: 
17 tniêu!xà mr rông. 0,99 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 

b 
Triên khai giãm thiêu mat can b&ng giâi tinh khi sinh, 
dlnh mtrc trung binh các xä duy ti-i 
3.000.000dong/xalnam x 104 xä, phu&ng 1,56 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
Triên khai giàm thiu mt can bang giOi tinh khi sinh, 
dnh mirc trung binh các xa duy tn 
3.000000dng/xaJnam x 60 xa,phtsang 0,90 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Triên khai giãm thiêu mat can bang giOl tinh khi sinh, 
dinh mi:rc trung binh càc xä duy tn 
3.000.000dông/xâlnäm x 44 xa, phuäng (các xã khong 
dircickinhphidjaphtianghtrci) 0,66 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Nng cao nng Irc to chOT và thrc hin Chtrong 
trinh 6,40 1,29 1,27 1,27 1,27 1,29 

Bi dirong chuyên môn, tOp  hun nghiOp vçi cho mi 
huyn, tp 01 lOp Mi lOp 31,8 triu x 9 làptai 9 
huyn, thl xã, TP Trung binh mi lap 50 hçc viên là 
càc cOng tác viên dan sO thOn bàn, xã, phithng, th trOn 
tai 9 huyn, TP. Mi lOp 03 ngãy. 1,43 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

2 

Bôi dirO-ng chuyên môn, tOp  huán nghiOp vu cho mOi 
huyOn,tp01 Op. Mi lOp 10,1 tri0ux9 lap tai 9 
huyên, thj xâ, TP .Trung binh mi lOp 50 hQc viên là 
viên chOc dan sO xä, phirOng, thi trãn và tnr&ng ban 
chi dao , tnrâng tram y tO tai 9 huyOn, TP MOi lap 02 
ngày. 0,46 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

3 
HOi nghj triën khai, tong kêt hoat dOng cong tác Dan 
sO trong tinh hinh mOi giai doan 202 1-2025: 20 triu 
dOng/0 I hôi nghl x 02 hOi nghi 0,04 0,02 - - - 0,02 

3 
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4 

Cong tác phi giám sat toàn din cOng tác dan s hang 
nam: cAp tinh 80 triuJnãm, cAp huyn: 0 
triêu!huyên/nam 0.85 0,17 0,17 0,17 0,17 0.17 

5 

HA trc, phçi cOp cho cong tác viên to dOn phO. Tong sO 
344 cong  tác viOn tA dOn phO dlnh  mOc 
150.000dlngiiäi/tháng. Cong  tác viên 0 các thOn, bàn 

chsa cO nhOn vien y tA thOn bàn: 44 ngir1i x 
200.000&ngis0i/thang 3,63 0,73 0,73 0,73 0.73 0,73 

BA sung vi chAt dinh dtrng phi nü- mang thai, tré 

em dtrOi 2 tuAi; hA trçr cng tác viên dinh dtrOng 
29,27 6,38 6,09 5,83 5,59 5,38 

B 
Dçr an 2: DAu tur c s& vt chAt, trang thit bj, phãt 
trin da dng cãc dich vu y t 2510,6 2510,6 504,9 568,2 526,1 720,8 190,7 

I Tuyn tinh 1.228,6 1.228,6 243,7 244,4 223,6 441,8 75,1 

1,0 XDCB 562,0 562,0 152,0 145,0 115,0 100,0 50,0 

1.1 

NOng cAp BVDK tinh giai doan 2 (XOy mOi khOi nhà 9 

tAng thành 1p Trung tOni Ung brOu, Trung tOni tim 

mach) 400,0 400,0 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0 

1 2 
XOy mOi khu nhà diAu trj theo yêu cOu quy mô 100gb 

tai BV SOn nhi 72.0 72.0 72,0 -  -  -  -  
1.3 XOy mOi toàn nhã 4 tang BV PHCN 30,0 30,0 -  15.0 15.0 

1.4 
XOy mOi Trung tOrn ChSm sOc sOc khOe ngirOi cao tuAi 60,0 60.0 30,0 30,0 -  

2,0 Mua sm TTB 666,6 666,6 91,7 99,4 108,6 341,8 25,1 

2.1 Mua sAm TTB Trung tOni Ung birOu vO trung tOrn Tim 

mach, mua sAm TTB triOn khai dich vu, k thuãt mOi 285,6 285,6 26,0 56,0 66,0 131,6 6,0 

2.2 Mua sAm TTB darn bão cOng tác CSSK bà mc tré em 

t?i By San nhi và cãc BV tuyAn huyn/ thi xâl TP 247,9 247,9 33,0 15,0 15.0 183,6 1,3 

2 3 
Mua sAm TTB dam bão cOng tác chuyên mon cho 

Bnh vin Ni tiAt, YHCT, PHCN 96,4 96,4 21,0 22,0 21,0 20,9 11,5 

2.4 
DAu liz mua sAm TTB h thAng di,r phOng cho U CDC 13,2 13,2 1,3 3.3 3,3 2,3 3,0 

2.5 DOn tu mua sAp trang thiAt bj h thAng Phap Y 7,5 7.5 6,3 0,2 0,3 0,5 0,2 

2.6 DAu tu mua sAm TTB h thông kiOm nghiêm 16,1 16,1 4,1 2,9 3,0 3,0 3,1 

Jj TuyAn huyn/ thành phA 1.223,2 1.223,2 246,8 305,8 29 1,8 270,6 108,2 

I XDCB 866,4 866,4 165,0 248,0 235,0 158,4 60,0 

1.1 XOy m0i BVDK huyn MuOng Khucing 200,0 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -  
1.2 XOy mOi BVDK huyên VAn Bàn 200,0 200.0 45,0 45,0 45,0 35,0 30.0 

1.3 
DOu ti.r xOy m0i khOi nhà 5-7 tOng - BVDK huyn BAc 

Ha 50,0 50,0 5,0 20,0 25,0 -  -  

1 4 
DOu ti.r xOy mOi khOi nhO 5-7 tOng - BVDK huyen  Bào 

yen 90.0 90,0 20.0 50,0 20.0 -  -  

1.5 
DAu UI xOy mOi khOi nhã 5-7 tOng - BVDK huyn Sa 

Pa 50,0 50.0 - - 10.0 30,0 10,0 

1.6 
DAu tu sOn chOa, nOng cAp - BVDK huyen  Bat Xat 75,0 75,0 15,0 20,0 20,0 20,0 - 

1.7 
NOng cAp, sOn chOa Bênh vien  dk huyên Bâo ThAng 40,0 40,0 15,0 15,0 10,0 - - 

1.8 XOy mOi Trung tOrn y té huyn Bão Yen 20,0 20,0 -  10,0 10,0 -  -  
1.9 XOymOiTTYTTP 20,0 20,0 5,0 10,0 5,0 - - 

1.10 NOng cAp ITYT huyn Sa Pa 20,0 20,0 - 10,0 10,0 - - 

1.11 XOymOiTrungtOmytAhuyn BaoThAng 20,0 20,0 -  -  5,0 10,0 5,0 

1.12 NOng cAp iTYT huyn SMC 20,0 20,0 10,0 10,0 - - - 

1.13 XOy mOi PKDKKV Bào Ha- Bào Yen 30,0 30,0 - - 10,0 10,0 10,0 

1.14 XOymOiPKDKKVCanCAu-SMC 8,0 8,0 - 3,0 5,0 - - 

1.15 Cal tao  nâng cAp PK TAng Loong 8,4 8,4 - - - 3,4 5,0 

1.16 Cal tao nOng cAp PKDKKV Thanh PhO-Sa Pa 15,0 15,0 -  5,0 10,0 -  -  
2 MuasmTTB 356,8 356,8 81,8 57,8 56,8 112,2 48,2 

Mua sAm bO sung 1TB cho các bnh vin tuyën 
huynIthxaITPvàTTYTSMC 356,8 356,8 81,8 57,8 56,8 112,2 48,2 

III Trmyt 49,4 49,4 12,5 16,1 8,8 6,5 5,4 

I Xâymói 11,0 11,0 5,0 6,0 - - - - - 

1 .1 XOy mOl tr?.m y tê Bàn Lien - bäc ha 5,0 5,0 2.0 3,0 -  -  -  
1 .2 XOy mcii tram y tA xA Thông NhAt- TP Lao Cai 6,0 6,0 3,0 3,0 -  -  -  
2 S,thchfra,nñngc4v67 trtlmyli 38,4 38,4 7,5 10,1 8,8 6,5 5,4 

2.1 HuynBátXat 4.1 4,1 1.0 0.8 0,8 1.0 0,5 

2 Huyn BaoThAng 7,0 7,0 1,0 2,0 2,0 2,0 - 

2.3 HuyênVAnBàn 5.7 5,7 1,8 2,7 1,2 - - 

2.4 HuyenBAcHa 5.5 4 5,5 1,1 1,1 1,3 0,3 1,7 
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2.5 Huyn Bão Yen 0,8 0,8 0.6 0,2 - - - 

2.6 HuynSi MaCai 3,2 3,2 0,5 0,5 0,5 1,7 - 

2.7 Huyn MLrông Khirang 10,3 10,3 1,0 1,7 2,8 1,5 3,3 

2.8 Huyn Sa Pa 0,9 0,9 0,5 0,2 0,2 - - 

2.9 1pLàoCai 1,0 1,0 - 1,0 - - - 

V CôngtcATVSTP 9,4 9,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
I Congthcdãotao,tphuãn 2,12 2,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
2 Cap test nhanh cho 50% so xâ 5,25 5,3 1,1 1,1 1.1 1,1 1,1 

Mua test (82 bt5) 3,69 3,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Mua mciu lam test (/40 test/b3 x 20.000d/tesi x 82 bç5) 1,15 
1,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0.2 

H3trcr cong thu 1h4p mOu và thitc hiën test (I zr/bc5) 0,41 
0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 Cong tác truyên thông 2,00 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Du an 3: Dão tao, phãt tnên và sr dt,tng hiu quñ 

nhãn Itrc y 132,52 132,52 34,02 31,28 22,78 22,12 22,32 
1 H trçrdão tao 52,50 52,50 18,08 15,18 6,68 6,18 6,38 

Dào tao sau dai hc 11,52 11,52 1,52 2,28 2,72 2,40 2,60 
Dào tao  Dai hc 40,98 40,98 16,56 12,90 3,96 3,78 3,78 

2 H trqthu hut 7,52 7,52 1,44 1,60 1,60 1,44 1,44 
3 H trçtchinh sách dãi ng 72,50 72,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

		2021-01-14T08:52:19+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Lào Cai<TULAOCAIQTB1@TULAOCAI> đã ký lên văn bản này!




