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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng y tế tỉnh Thanh Hoá 

giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Như Thanh 

 
Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá về triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng y 

tế giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Như Thanh ban hành Kế hoạch triển khai  

thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021 - 2025, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Xây dựng Kế hoạch triển khai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp 

được xác định trong Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá về triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng 

y tế giai đoạn 2021- 2025; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những mục tiêu đã đề ra. 

          2. Tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, đảm 

bảo tính khả thi, hiệu quả; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, 

bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu. 

           3.  Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian hoàn thành của từng nội 

dung và nhiệm vụ để các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phát triển các đơn vị y tế đồng bộ theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả, 

chuyên khoa sâu; mở rộng cung cấp dịch vụ y tế chất lượng đối với bệnh viện đa 

khoa huyện; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của trạm y tế các xã, thị trấn; 

phát triển y tế tư nhân, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở y tế; 

nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, đặc 

biệt là dịch COVID-19, cải thiện chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, 

bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh tốt nhất cho Nhân dân . 

2. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 

2.1  Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 0,7%. 

         2.2 Số giường bệnh/vạn dân (không bao gồm giường bệnh trạm y tế xã, thị 

trấn)  năm 2025 đạt 38 giường bệnh. 

2.3  Số bác sỹ/vạn dân năm 2025 đạt 12 bác sỹ trở lên. 

               2.4 Duy trì tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ năm 2025 đạt 100% trở lên. 

           2.5 Duy trì tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2025 

đạt 100%. 

               2.6 Tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số 

bệnh không lây nhiễm năm 2025 đạt 95% trở lên. 
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             2.7 Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (bằng sổ sức khỏe điện tử) năm 

2025 đạt 100% trở lên. 

           2.8 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi năm 2025 

đạt dưới 10%. 

2.9  Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2025 đạt 94% trở lên. 

               2.10 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi năm 2025 dưới 8,5‰. 

2.11 Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin năm 2025 đạt 95% trở lên. 

               2.12 Duy trì, nâng cao tiêu chí bệnh viện hạng 2 đối với Bệnh viện đa khoa 

huyện, bổ sung trang thiết bị chuyên môn, triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật 

cao từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

           2.13 Xây mới 04 trạm y tế xã (Phượng Nghi, Phú Nhuận, Thanh Tân, Xuân 

Thái) 

2.14  Duy trì tỷ lệ 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn. 
 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của 

chính quyền, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 

trị - xã hội và toàn xã hội, trong việc nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc 

sức khỏe nhân dân 

          - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng 

đầu. Thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của 

mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia 

đình, cộng đồng. 

         - Xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa và đưa các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về y 

tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân vào Nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. 

          - Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ 

thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Kế hoạch, Chỉ thị của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện uỷ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ nhân, đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh, của huyện trong tình hình 

mới, trọng tâm là Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 143-KH/HU ngày 27/3/2019 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. 

         - Tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện 

các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân 

dân; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực 

tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, nhất là bảo 

đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tham gia  bảo hiểm y tế, thực 

hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt dịch COVID-19. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế 

             -  Rà soát sắp xếp, và đề nghị sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy y tế công lập 
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theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

          - Sắp xếp lại tổ chức cơ quan bên trong Trung tâm Y tế huyện, sắp xếp, bố 

trí lại đối với cán bộ y tế xã, thị trấn phát huy hiệu quả đối với công tác bảo vệ và 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân.  

          - Sửa đổi, bổ sung cơ chế hoạt động, thực hiện quy định giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh; cơ chế tự chủ tại bệnh viện đa khoa 

huyện cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh và điều kiện 

thực tế của đơn vị. 

             - Kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về y tế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, 

giám sát các cơ sở y tế trong việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động 

khám chữa bệnh; hành nghề y, dược tư nhân; hoạt động sản xuất, kinh doanh 

dược, vật tư y tế; công tác phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm… 

         - Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và 

xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm trong hoạt động chuyên môn và y đức. 

         - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người 

dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế; 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO trong quản lý, điều hành tại các cơ quan quản lý và các cơ sở 

y tế. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tại các đơn vị y tế. 

3. Nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc 

sức khỏe nhân dân 

3.1. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh 

Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Trung tâm y tế 

huyện và Trạm y tế các xã, thị trấn bảo đảm dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp 

thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. 
 

Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm, không để dịch 

bệnh xâm nhập, bùng phát, lây lan trong cộng đồng; xây dựng kịch bản ứng phó với 

từng cấp độ với sự gia tăng của đại dịch COVID-19 hiện nay, chủ động kiểm soát 

tốt dịch bệnh, hạn chế tối đa lây nhiễm trong cộng đồng; triển khai thực hiện an 

toàn, hiệu quả, công bằng kế hoạch tiêm vắc xin, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế 

- xã hội, vừa sẵn sàng phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19. Xây dựng kế hoạch 

cho công tác hoạt động phòng chống HIV/AIDS. 

Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; 

tăng cường hệ thống giám sát, phát hiện phòng chống các yếu tố nguy cơ bệnh 

không lây nhiễm, bảo đảm đủ năng lực kiểm soát, phát hiện các đối tượng nguy cơ 

cao của bệnh không lây nhiễm, chủ động tư vấn, hướng dẫn điều trị dự phòng; đẩy 

mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc tại y tế 

cơ sở. 

Xây dựng và phát triển y học gia đình. Đổi mới cơ chế và phương thức hoạt 

động, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của trạm y tế các xã, thị trấn để thực 

hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe. Triển khai hệ thống 

công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe 

người dân, thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khoẻ, 

chữa bệnh gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. 
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Thực hiện chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ 

người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh 

và các đối tượng ưu tiên; phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp. 

Tăng cường các hoạt động giám sát và kiểm soát các chất thải gây ô nhiễm 

môi trường; xử lý các chất thải y tế và các chất thải độc hại. Quản lý hiệu quả các 

yếu tố có hại đến sức khỏe. Xây dựng các công trình cung cấp nước sạch, công 

trình vệ sinh để thực hiện việc “ăn sạch, uống sạch, ở sạch”. 

3.2. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh 

Tiếp tục duy trì và phát triển thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa, tăng cường 

ứng dụng công nghệ y học tiên tiến và từng bước hiện đại hóa kỹ thuật y tế, ưu tiên 

các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán hóa sinh, lý sinh. Xây dựng kế hoạch 

phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao; tăng cường liên kết, tranh thủ sự hỗ trợ 

của các thầy thuốc giỏi đang công tác ở Bệnh viện tuyến tỉnh, tỉnh ngoài để đẩy 

mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào khám, 

chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

Xây dựng kế hoạch từng bước thực hiện có kết quả lộ trình thông tuyến 

khám bệnh, chữa bệnh; liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở 

khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính sách khuyến 

khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới. Tăng cường luân phiên đội 

ngũ cán bộ y tế; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. 

Triển khai thực hiện đề án cấp cứu trước viện, xây dựng và thực hiện 

chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại 

trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ. 

Tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách; triển khai các 

mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ 

khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Xây 

dựng và thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền từ huyện đến các xã, 

thị trấn, đẩy mạnhsử dụng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và dược liệu; nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của khoa y học cổ truyền tại Bệnh viện đa khoa 

huyện; tăng cường hoạt động y học cổ truyền tại các trạm y tế. 

3.3. Công tác quản lý dược, vật tư y tế 

Xây dựng kế hoạch quản lý dược và vật tư y tế. Quản lý chặt chẽ việc cung 

ứng thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất đủ về số lượng và an toàn về chất lượng; chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Quản 

lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, phấn đấu 100% các cơ sở bán lẻ thuốc trong 

huyện kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan quản lý Nhà nước. Thực hiện đồng bộ 

các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không 

theo đơn. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn dược, 

xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm. 

3.4. Tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

Xây dựng kế hoạch tập huấn về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo cô 

đỡ thôn, bản ở vùng khó khăn; đào tạo kỹ thuật sàng lọc trước sinh, sơ sinh.  Tăng 

cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; cập nhật, cung cấp thông tin tới 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và những người có uy tín 
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trong cộng đồng. Triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các hoạt động truyền thông, 

giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nâng cao vai trò giám sát của cộng 

đồng trong thực hiện chính sách, pháp luật về dân số - sức khỏe sinh sản, kế 

hoạch hóa gia đình. Huy động sự tham gia của các ngành, tổ chức chính trị - xã 

hội, cộng đồng trong công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tăng cường 

phối hợp liên ngành trong thực hiện các can thiệp thay đổi hành vi dinh dưỡng 

nhằm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng nhanh và bền vững. 

Cung cấp dịch vụ theo phân tuyến kỹ thuật, đảm bảo cung cấp các gói dịch 

vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu ở tất cả tuyến huyện và các xã, thị 

trấn; mở rộng các giải pháp dự phòng chủ động dị tật bẩm sinh, sàng lọc trước 

sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, đảm bảo hậu cần và 

cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Thúc đẩy các can thiệp giảm tử vong bà 

mẹ và trẻ sơ sinh; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực hiện 

đầy đủ các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao 

tuổi; khuyến khích người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế - xã hội; xác định rõ 

trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động 

cao tuổi. Chủ động xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi. 

3.5. Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế 

Thực hiện tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân tham gia 

BHYT, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng khi tham gia BHYT, đặc biệt là phát 

triển BHYT tự nguyện và có chính sách khuyến khích đối với nhóm đối tượng yếu 

thế; phấn đấu đến năm 2025 có 94% dân số tham gia BHYT. Triển khai thực hiện 

có hiệu quả các chính sách về BHYT và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, 

người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho 

người dân, giảm tỷ lệ bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế phải chuyển tuyến Tỉnh và ra 

các Bệnh viện Trung ương. 

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu chủng loại theo quy định. Đẩy 

mạnh đào tạo sau đại học cho các đơn vị y tế tuyến huyện. 

Nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đãi ngộ thu hút bác 

sĩ có tay nghề cao về tuyến huyện và các bác sĩ về trạm y tế xã để đáp ứng yêu cầu 

khám chữa bệnh cho Nhân dân. 

Triển khai hình thức liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội 

ngũ cán bộ y tế cơ sở, ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ y tế người dân tộc để phục vụ 

tại chỗ. Bảo đảm đủ chức danh cán bộ y tế cho trạm y tế, chú trọng nâng cao trình 

độ cán bộ y, dược học cổ truyền. 

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện đảm bảo đến năm 2025 duy trì 100% trạm y tế 

xã, thị trấn có bác sĩ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu tại địa phương, phát 

triển đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản nhất là khu vực vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh phát triển và phát huy hiệu 

quả từ mô hình bác sỹ gia đình gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bồi 

dưỡng thường xuyên cho các bộ y tế tuyến huyện, các xã, thị trấn. 
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Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   trong các 

cơ sở y tế, thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y 

phải như từ mẫu”; coi trọng giáo dục toàn diện, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; 

trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, tích cực, lành mạnh, trách 

nhiệm và làm việc hiệu quả trong các cơ sở cơ sở y tế. 

Xây dựng môi trường văn hóa công sở gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, 

trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ; cán bộ y tế cần đẩy mạnh   thực hiện 

tốt các quy định, hoạt động phong trào Bộ Y tế phát động như: quy   tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người 

bệnh,... 

Xây dựng môi trường y tế xanh - sạch - đẹp, nâng cao tỷ lệ hài lòng của 

người dân với dịch vụ y tế. Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc và tiếp sức người 

bệnh nhằm hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh trong quá trình thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh. Tổ chức đánh giá việc hài lòng của bệnh nhân, và nhân viên y tế ở   tất 

cả các khâu, các đối tượng một cách thường xuyên. 

5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động y tế dự phòng và 

khám bệnh, chữa bệnh 

Đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm y tế để 

duy trì chuẩn quốc gia về y tế dự phòng; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 

khám chữa bệnh đối với bệnh viện đa khoa huyện tăng cường khám bệnh, chữa 

bệnh y học cổ truyền. nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện đa khoa 

huyện; huy động các nguồn kinh phí hợp pháp, cải tạo nâng cấp, bổ sung trang 

thiết bị cho khu thu dung điều trị COVID-19 của huyện để có điều kiện tốt nhất 

thu dung điều trị bệnh nhân F0 thể nhẹ tại huyện. 

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống trạm y tế xã, thị trấn bảo đảm 100% 

trạm y tế xã đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu tại địa phương.  

Xây dựng hệ thống thông tin xuyên suốt từ huyện đến các xã, thị trấn; hoàn 

thành dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức 

khỏe toàn dân trên địa bàn huyện, thực hiện bệnh án điện tử; kết nối mạng, kết nối 

100% cơ sở cung ứng thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trong huyện kết nối liên thông dữ 

liệu với cơ quan quản lý Nhà nước; hoàn thiện sổ sách ghi chép và báo  cáo  thống 

kê y tế, tài liệu hướng dẫn về thông tin quản lý y tế, thông tin bệnh viện, thông tin  

y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin 

của ngành y tế và cơ chế chia sẻ, phản hồi thông tin, nâng cao chất lượng thông tin 

y tế. Tăng cường khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu, thông tin y tế. 

Triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng thêm tiện 

ích cho người dân khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong phát triển chuyên môn và công tác quản trị bệnh viện, góp 

phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện; nâng cấp phần cứng, 

xây dựng các phương thức trao đổi thông tin, truyền tin, gửi báo cáo, số liệu qua 

trang điện tử. 

6. Huy động các nguồn lực để đầu tư cho y tế; rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

xây dựng mới các cơ chế khuyến khích phát triển y tế 

             Tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, các nguồn vốn từ Chương trình, dự 
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án và các nguồn huy động hợp pháp, nguồn xã hội hóa để thực hiện triển khai có 

hiệu quả việc đầu tư nâng cấp, cải tạo mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị y tế. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN : 

              Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí từ các 

chương trình dự án và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng cơ 

sở vật chất cho các đơn vị y tế tuyến huyện, trạm y tế các xã, thị trấn. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

             Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực Chương trình nâng cao chất lượng y tế 

giai đoạn 2021 – 2025 của huyện. Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện được 

giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ, trước ngày 13/11 hằng năm, báo 

cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Văn phòng 

HĐND&UBND huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, UBND tỉnh. 

             1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do 

các cơ quan, đơn vị khác chủ trì nhưng có nội dung liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, địa phương, đơn vị mình nhằm hoàn thành đúng 

tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ. 

          2. Phòng Tài chính - KH chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 

huyện và các đơn vị có liên quan, tham mưu bố trí kinh phí cho các đơn vị để triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. 

          3. Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện là cơ quan đầu 

mối triển khai thực hiện Kế hoạch; có trách nhiệm triển khai thực hiện và đôn đốc, 

theo dõi, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế 

hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND 

các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện Kế hoạch 

này, định kỳ tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện, báo cáo UBND 

huyện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- TTYT, BVĐK huyện; 

- UBND 14 xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Lê Ngọc Hoa 
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