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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn các giải pháp xã hội hoá công tác y tế 
trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2008 - 2010 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 9 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 

Cai về việc thông qua chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; 
Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

ban hành quy định chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
Xét Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Lào Cai về 

đề nghị phê chuẩn các giải pháp xã hội hoá công tác y tế trên địa bàn thành phố Lào Cai giai 
đoạn 2008 - 2010; báo cáo thẩm tra số 25/BC-BKTXH ngày 15 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh 
tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố Lào Cai dự kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Lào Cai về việc đề nghị phê chuẩn các giải pháp xã hội hoá công tác y tế trên địa bàn 
thành phố Lào Cai, giai đoạn 2008 - 2010. 

 
1. Mục tiêu: 
 
1. 17/17 xã, phường thành phố đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. 
 
2. Xây dựng bệnh viện liên doanh hữu nghị Hồng Hà quy mô 100 giường bệnh. 
 
3. 100% số thôn của 5 xã thuộc thành phố có y tế thôn bản hoạt động. 
 
4. 90% số hộ gia đình thuộc 05 xã có hố xí hợp vệ sinh. 
 
5. 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải đủ điều kiện về VSATTP theo 

quy định của Nhà nước. 
 
6. 100% cơ sở hành nghề y - dược tư nhân hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật. 
 
2. Phân kỳ và lộ trình thực hiện các mục tiêu: 
 
* Năm 2008: 
- 11/17 xã, phường thành phố đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. 
- Khởi công Bệnh viện liên doanh hữu nghị Hồng Hà. 
- Đào tạo 18 cán bộ y tế thôn bản. 
- Triển khai các điểm khám chữa bệnh ngoài giờ theo yêu cầu. 
- 60% số hộ gia đình tại 05 xã có hố xí hợp vệ sinh. 
- 60% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện được cấp chứng nhận vệ sinh 



an toàn thực phẩm. 
- 90% cơ sở hành nghề y - dược tư nhân hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
 
* Năm 2009: 
- 14/17 xã, phường thành phố đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. 
- 90% số thôn trên địa bàn thành phố có y tế thôn bản đi vào hoạt động. 
- 80% số hộ gia đình tại 05 xã có hố xí hợp vệ sinh. 
- 70% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện được cấp chứng nhận vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 
- 95% cơ sở hành nghề y - dược tư nhân hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
 
* Năm 2010: 
- 17/17 xã, phường thành phố đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. 
- Bệnh viện liên doanh hữu nghị Hồng Hà quy mô 100 giường bệnh đi vào hoạt động. 
- 100% số thôn trên địa bàn thành phố có y tế thôn bản đi vào hoạt động. 
- 90% số hộ gia đình tại 05 xã có hố xí hợp vệ sinh. 
- 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện được cấp chứng nhận vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 
- 100% cơ sở hành nghề y - dược tư nhân hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
 
3. Giải pháp thực hiện: 
 
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, chính quyền và 

nhân dân về chủ trương, chính sách xã hội hoá công tác y tế. Từ đó làm cơ sở để vận động nhân 
dân cùng với thành phố tổ chức thực hiện tốt đề án xây dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn quốc 
gia y tế, nâng cao chăm sóc sức khoẻ nhân dân như: Tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi 
trường, làm hố xí hợp vệ sinh, hoạt động y tế thôn, bản, đóng góp nguồn lực xây dựng, sửa 
chữa trạm y tế xã, vườn thuốc nam xã, hỗ trợ hoạt động y tế thôn bản, thực hiện nghiêm công 
tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vận động các tổ chức, cá nhân có nguồn vốn, góp vốn 
sắm các trang bị, phương tiện y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. 

- Tập trung xây dựng nâng cấp, sửa chữa cơ sở trạm y tế, mua sắm trang thiết bị, cấp kinh 
phí hoạt động cho y tế thôn bản, hỗ trợ vật chất cho mỗi hộ gia đình thuộc diện nghèo của 05 
xã, thành phố làm hố xí hợp vệ sinh không quá 200.000đ/hộ. 

- Trên cơ sở các xã, phường tập trung vận động các đối tượng tình nguyện theo học và hoạt 
động y tế thôn bản. Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí đào tạo cho y tế thôn, chỉ đạo các đơn 
vị y tế thành phố cử cán bộ theo học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để triển khai các dịch vụ 
khám chữa bệnh cho nhân dân. 

- Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc xây dựng bệnh viện liên 
doanh hữu nghị Hồng Hà đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước. 

 
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho 
 
- UBND thành phố Lào Cai tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
 
- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND thành phố Lào Cai thường xuyên 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 

21 tháng 12 năm 2007./. 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Cao Đức Hải 
 


