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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 594-KL/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 26 tháng 11 năm 2014 
 

KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) 

về chuyên ñề “Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân” 

----- 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo chuyên 
ñề “Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân” của Ủy ban nhân dân 
tỉnh (Báo cáo số 204/BC-UBND, ngày 09/10/2014); ñồng thời, nhấn mạnh một 
số vấn ñề sau: 

I- Đánh giá kết quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Thời gian qua, trong ñiều kiện không ít khó khăn, công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân ñược các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên. Mạng lưới y tế 
phát triển ñều khắp; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ñược ñầu tư ngày càng 
nhiều theo hướng hiện ñại; ñến nay, toàn tỉnh có 5 bệnh viện hạng II, 7 bệnh 
viện ña khoa huyện, 10 phòng khám ña khoa khu vực, các trạm y tế xã và Trung 
tâm y tế quân dân y ở ñảo Phú Quý. Các hoạt ñộng liên kết, hợp tác, xã hội hóa 
ngành y tế từng bước triển khai mang lại hiệu quả bước ñầu; ñội ngũ cán bộ, 
nhân viên ngành y tế ñược quan tâm ñào tạo, bồi dưỡng, ngày càng trưởng 
thành, trình ñộ tay nghề từng bước ñược nâng lên; trên 50% bác sĩ có trình ñộ 
sau ñại học (324/619 bác sĩ); tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân là 5,4… Tuy mức ñộ 
khác nhau, trên từng lĩnh vực hoạt ñộng của ngành y tế ñều có những chuyển 
biến tiến bộ; hầu hết các loại dịch bệnh ñược phát hiện và khống chế kịp thời, 
chất lượng khám và ñiều trị bệnh dần dần ñược nâng lên; sức khỏe của người 
dân ở các vùng ñược chăm sóc tốt hơn. 

Tuy nhiên, trên thực tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế vẫn còn thiếu và 
chưa ñồng bộ, có nơi chưa phát huy tốt hiệu quả sử dụng, nhất là tuyến cơ sở. Tổ 
chức bộ máy ngành còn nhiều bất cập, ñội ngũ cán bộ ngành thiếu tính kế thừa 
và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (9,59). Cơ chế hoạt ñộng, quản lý 
nội bộ ngành chưa có sự chuyển biến ñáng kể, vẫn còn không ít lúng túng. Công 
tác quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng y dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, vệ sinh môi trường… còn nhiều hạn chế. 

II- Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ và giải 
pháp chủ yếu ñược thể hiện trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình 
tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ấy, cần lưu ý một số mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau ñây: 
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1. Mục tiêu 

1.1- Mục tiêu chung: Bảo ñảm mọi người dân ñược thụ hưởng ñầy ñủ, 
thuận lợi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban ñầu, từng bước tiếp cận các dịch vụ 
y tế chất lượng cao; ñược sống trong môi trường an toàn, phát triển tốt về thể 
chất và tinh thần; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và 
nâng cao chất lượng cuộc sống. Quan tâm ñúng mức ñến các ñối tượng gia ñình 
chính sách, hộ nghèo, vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến 
cũ, vùng bãi ngang ven biển, trẻ em và người cao tuổi… 

1.2- Một số chỉ tiêu cụ thể ñến năm 2020: 

- Tỷ lệ bác sĩ/1 vạn dân    :  8 

- Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ (%)   :  100% 

  (Trừ những nơi có bệnh viện, phòng khám công lập) 

- Tỷ lệ xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế  :  100% 

- Tỷ lệ sinh       :  14%0 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên   :  0,9% 

 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng :  < 7% 

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những kiến thức cơ 
bản về vệ sinh phòng bệnh; chú ý các loại dịch bệnh thường xuyên xảy ra và 
nhất là những loại dịch bệnh mới phát sinh…, nâng cao ý thức chủ ñộng tự 
phòng bệnh, tự bảo vệ sức khỏe của mỗi người, mỗi gia ñình.  

- Quan tâm ñầu tư, nâng cao năng lực y tế dự phòng; chăm lo ñúng mức 
việc xây dựng, củng cố toàn diện mạng lưới y tế cơ sở cả về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị và ñội ngũ thầy thuốc ñể ñủ sức ñáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban 
ñầu của nhân dân tại ñịa bàn dân cư. Phát hiện và dập tắt kịp thời các loại dịch 
bệnh, không ñể lây lan. Mặt khác, ñẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục - thể 
thao, rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh trong từng gia 
ñình, từng khu phố, thôn. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thực hiện kế hoạch hóa 
gia ñình. 

- Không ngừng nâng cao chất lượng khám và ñiều trị bệnh, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân; coi trọng hơn nữa việc kết hợp chặt chẽ giữa y học hiện ñại với y 
học cổ truyền; ñẩy mạnh liên kết, hợp tác với các viện, trường, bệnh viện có uy 
tín trong việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
trong ñiều trị bệnh và trong ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ thầy thuốc. Hết sức chú 
ý giáo dục nâng cao y ñức, xây dựng môi trường văn hóa trong từng ñơn vị 
thuộc ngành y tế với những quy ñịnh cụ thể, rõ ràng, sát hợp. Làm tốt công tác 
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tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, ñộng viên mọi người tham gia bảo hiểm y tế 
toàn dân; tạo mọi ñiều kiện thuận lợi nhất ñể mọi người dân có ñiều kiện tiếp 
cận các dịch vụ y tế. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt ñộng y tế, khuyến khích và tạo mọi ñiều kiện 
thuận lợi ñể các thành phần kinh tế ñầu tư các cơ sở khám và ñiều trị bệnh, góp 
phần ñáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 
Tranh thủ tối ña các nguồn vốn, tiếp tục ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của 
các bệnh viên công lập theo hướng hiện ñại. 

- Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành hợp lý, tinh gọn gắn với 
tăng cường nhân lực ở những ñịa bàn, những cơ sở ñang thiếu, ñang cần; ñi ñôi 
với tích cực ñổi mới cơ chế quản lý nội bộ ngành nói chung và từng cơ sở y tế 
nói riêng theo hướng tự chủ, ñề cao ñúng mức trách nhiệm của người ñứng ñầu. 
Rà soát quy hoạch, ñồng thời tiếp tục ñẩy mạnh hơn nữa công tác ñào tạo, bồi 
dưỡng, không ngừng nâng cao trình ñộ tay nghề của ñội ngũ cán bộ, thầy thuốc 
của tỉnh. Chú ý nâng cao năng lực của Trung tâm y tế Quân dân y huyện ñảo 
Phú Quý, các trạm y tế xã, phường, thị trấn; nhất là các xã vùng ñồng bào dân 
tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến, vùng bãi ngang ven biển. 

- Làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý vệ sinh an 
toàn thực phẩm, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giá thuốc và giá các loại 
dịch vụ y tế, hoạt ñộng của các cơ sở y dược tư nhân. Hàng năm, Hội ñồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch cụ thể, bố trí kinh phí hợp lý với 
khả năng cao nhất ñể ñáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển ngành y tế tỉnh nhà. 

3. Căn cứ nội dung Kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân 
tỉnh và các cơ quan, ñơn vị có liên quan triển khai thực hiện.  

4. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Y tế theo dõi 
việc thực hiện Kết luận này. Định kỳ, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy ñể theo dõi, chỉ ñạo./. 

 

Nơi nhận:                                        
- Đảng ñoàn Hội ñồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, ñoàn thể tỉnh ; 
- Các huyện, thị, thành ủy và ñảng ủy trực thuộc; 
- Các ñồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
(ñã ký, ñóng dấu)  

 
 
 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 


