
 

  Kính gửi:  

                                     - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị huyện;  

                                     - UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh 

hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững; UBND huyện đề nghị các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm một số nội dung sau: 

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm: Các chủ trương của Đảng về 

công tác y tế, nhất là các Nghị quyết số 20-NQ/TW; số 21-NQ/TW Ban chấp 

hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là công 

việc chung của toàn hệ thống chính trị với nòng cốt là ngành Y tế. Các cơ quan, 

ban, ngành, địa phương quan tâm đầu tư, dành nhiều thời gian chỉ đạo, nguồn lực 

hơn, tích cực hỗ trợ ngành Y tế theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; Tiếp 

tục đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Làm việc phải 

thực chất, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều khắc ghi 

và hành động theo lời dạy của Bác Hồ và 12 điều y đức; không ngừng trau dồi kiến 

thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm giàu y lý, nâng cao y thuật; Phát huy tinh thần 

đoàn kết; càng khó khăn, càng phức tạp, càng phải đoàn kết. Tiếp tục đề cao tinh 

thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nhất là của người đứng 

đầu, người có thẩm quyền trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương về 

công tác y tế, trước hết là trong phòng, chống dịch COVID-19; Triển khai công tác 

có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Xác định những việc quan trọng, cấp bách, 

cần giải quyết ngay; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó 

hiệu quả với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách 

nhiệm cụ thể đối với các nhiệm vụ trung hạn và dài hạn; Tiếp cận phát triển ngành 

Y tế một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân. 

 - Tiếp tục tập trung, triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, 

chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch 
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bệnh bùng phát trở lại. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND huyện, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống 

dịch bao gồm xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử 

khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện 

pháp khác.  

- Quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới lề lối làm việc, kỹ 

cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đặc biệt liên quan 

đến lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế.  

- Các cơ quan: Tư pháp, Tài Chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Bảo 

hiểm xã hội huyện và các cơ quan, ban, ngành liên quan trong chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế 

tham mưu tháo gỡ kịp thời các khó khăn, bất cập trong chính sách y tế, trước mắt 

là các vấn đề mua sắm, đấu thầu, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi 

phí bảo hiểm y tế; khẩn chương tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y 

tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 778/CĐ-TTg ngày 

05/9/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh.  

- Các cơ quan, ban, ngành, trước hết là ngành Y tế, UBND các xã, thị trấn 

chú trọng chỉ đạo việc khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có 

thành tích, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời xử lý 

nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luậ của Nhà nước đối với các trường hợp 

vi phạm.  

1. Ngành Y tế 

 - Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc diễn biến dịch bệnh; chịu 

trách nhiệm việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch, 

trước mắt tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tiêm vắc xin, nhất là các xã, thị trấn có 

tỷ lệ tiêm chủng thấp. 

 - Triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y 

tế; bảo đảm vận hành hiệu quả hệ thống khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện, chăm 

sóc toàn diện người bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh ở các tuyến. 

Phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; phát huy lợi thế y học cổ truyển, kết 

hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa 

bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe. Tăng cường đào tạo, luân phiên cán 

bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; các giải pháp, chương trình nâng 

cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh cho tuyến cơ sở.  

- Tổ chức rà soát việc thực hiện cơ chế, chính sách về y tế trên địa bàn 

huyện, kịp thời đề xuất điều chỉnh theo quy định của pháp luật và phù hợp với 

tình hình thực tiễn của huyện. 
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 - Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế (khám, chữa bệnh từ xa, thực 

hiện các thủ tục trên môi trường mạng, kết nối cơ sở cung ứng thuốc, hồ sơ sức 

khỏe, làm sạch dữ liệu tiêm chủng…); đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao 

năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

 - Phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất thêm chế độ, chính sách tiền 

lương, phụ cấp đặc thù ngành (kể cả giải pháp nhằm giữ và thu hút nguồn nhân lực) 

đối với cán bộ y tế ngoài các chế độ, chính sách, phụ cấp Trung ương quy định.  

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 02 và 

các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập 

khẩu, bảo đảm chất lượng thuốc theo quy định, ngăn ngừa và xử lý nghiêm thuốc 

giả, thuốc kém chất lượng.  

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá – Thông 

tin – Thể thao, các cơ liên quan tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 

các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân 

dân; đặc biệt là thông tin về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch, tiến độ 

tiêm vắc xin… để toàn xã hội đồng thuận, tham gia. 

 2. Phòng Tài chính và Kế hoạch:  

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực y tế nhằm phát triển y tế tư nhân.  

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan 

tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước mua vắc xin, 

sinh phẩm y tế bắt buộc và các nhiệm vụ thường xuyên khác thuộc Chương trình 

mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 chuyển thành nhiệm vụ chi thường 

xuyên của ngành Y tế theo các chế độ, chính sách được cấp có thẩm quyền ban 

hành và thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước. 

 3. Bảo hiểm xã hội huyện:  

 Chủ trì giải quyết đối với các vướng mắc, khó khăn trong thanh, quyết toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền, đặc biệt đối với 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán năm của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan Bảo hiểm xã hội thẩm định quyết 

toán theo quy định tại khoản 2, Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế. Đối với các vướng 

mắc, khó khăn do cơ chế, chính sách: phối hợp ngành Y tế xem xét, giải quyết 

hoặc tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết đối với các 

trường hợp vượt quá thẩm quyền.  

4. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - TT-TT:  

Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan truyền thông chặt chẽ, tiếp tục làm tốt hơn 

nữa công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần “truyền thông chủ động, đi 

trước” để toàn xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chất  

lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt là thông 
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tin về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch, tiến độ tiêm vắc xin; kịp thời 

phản bác, đấu tranh chống các luận điệu, thông tin xấu độc; khẳng định sự nỗ lực, 

thành quả rất cơ bản của toàn Ngành Y.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã 

hội, các đoàn thể chính trị huyện: 

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, 

chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền 

vững để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng 

cao sức khỏe Nhân dân.  

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị 

của huyện; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Y tế) để xem xét, giải quyết./. 
 

 

 

Nơi nhận:  

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Kỳ 
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