
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 112-TB/VPTU 

                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
 

                     Phan Thiết, ngày 12 tháng 9 năm 2016 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ  

8 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

----- 
 

Sáng ngày 08/9/2016, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đã 

có buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm 8 tháng đầu năm 

2016, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự làm việc có 

đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện 

lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Bảo 

hiểm Xã hội tỉnh, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Sau khi nghe báo cáo của Sở 

Y tế, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã 

kết luận, chỉ đạo: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua 

Trong 8 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song ngành y 

tế đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả khá 

tích cực. Nổi rõ là: 

- Đã tập trung triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh khá kịp thời để giải quyết những vấn đề phát sinh.  

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ năm 

2016 trên lĩnh vực y tế cho toàn ngành được chú trọng, nhiều chủ tiêu chủ yếu 

đạt khá so với năm trước, trong đó có một số chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch 

đề ra(1).  

- Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy được chú ý, bảo đảm thực 

hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và hướng về cơ sở, đã có 100% các Trạm 

Y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ về làm việc dưới các hình thức. Việc xây 

dựng, triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh được quan tâm chỉ đạo.  

                                           
1 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,8%; số bác sỹ đạt 6,2 người/vạn dân; số Trạm Y 

tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc theo các hình thức 100%; tỷ lệ mắc sốt rét/1000 dân đạt 

0,06%0, giảm 0,14% so với cùng kỳ; Số trường hợp thực hiện kế hoạch hóa gia đình: 66.099 ca, đạt 

92,4 % so với kế hoạch năm 2016, tăng 5% so với cùng kỳ (62.796 ca) trong đó biện pháp đình sản 

thực hiện đạt 96,8% (387 ca) và biện pháp đặt vòng thực hiện đạt 69,4% (9.720 ca) so với kế hoạch; tỷ 

số tử vong mẹ ở mức 12,2/100.000 trẻ đẻ sống (Kế hoạch giao <20/100.000 trẻ đẻ sống); số lượt 

khám, chữa bệnh tăng 0,2% so với cùng kỳ... 
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- Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của ngành tại các 

địa phương, đơn vị được tăng cường; chất lượng khám và điều trị ngày càng 

nâng lên. Các chương trình y tế Quốc gia; công tác y tế dự phòng, công tác dân 

số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản được được triển khai 

tích cực hơn. 

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực y - dược, 

vệ sinh an toàn thực phẩm... được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế.  

- Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều cố gắng; tinh thần, thái độ 

phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế có sự chuyển biến tốt hơn 

trước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai phần mềm quản lý, khám 

chữa bệnh, giải quyết bảo hiểm y tế, thông tuyến, chuyển viện có tiến bộ hơn, 

góp phần giảm phiền hà cho người bệnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó 

khăn, đáng lưu ý là:  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng nguồn nhân lực y tế chưa đáp 

ứng yêu cầu thực tế đặt ra trong công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân; ngân 

sách đầu tư cho sự nghiệp phát triển y tế còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào nguồn 

thu từ vốn xổ số kiến thiết của tỉnh. Việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải, nước 

thải tại các bệnh viện, phòng khám khu vực, công tác phòng chống nhiễm khuẩn 

còn nhiều bất cập; hoạt động của mạng lưới y tế ngoài công lập còn khó khăn. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức y tế dự phòng, bảo vệ, chăm sóc 

sức khoẻ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh có nơi, có 

lúc chưa thường xuyên; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế còn thấp; một số nơi 

còn để nhân dân phàn nàn trong khám bệnh, chữa bệnh.  

- Biên chế ở một số đơn vị trong ngành chưa đáp ứng đủ để thực hiện 

nhiệm vụ được giao; tình trạng thiếu bác sỹ, nhất là bác sỹ chuyên khoa sâu vẫn 

còn xảy ra ở nhiều đơn vị nhưng chưa được khắc phục triệt để. 

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tuy được quan tâm nhưng hạ 

tầng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế; sử dụng phần mềm quản lý khám 

chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế trong các bệnh viện, cơ sở y tế chưa 

thành thạo. Việc chẩn đoán, điều trị bệnh từ xa, kết nối công nghệ hiện đại trong 

hội chẩn, phẫu thuật với các bệnh viện tuyến trên còn khó khăn. Số lượng bệnh 

nhân chuyển viện lên tuyến trên còn nhiều. 

2. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong trong 

thời gian tới: 

Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm 

mà Sở Y tế đã thể hiện trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ 

cần tập trung thực hiện như sau: 
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1- Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành y tế đã xác 

định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

và trong các kế hoạch, chương trình về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ 

nhân dân. 

2- Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển ngành 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện; xây 

dựng và tổ chức thực hiện tốt các Đề án phát triển Bệnh viện, cơ sở y tế và Đề 

án Bệnh viện vệ tinh, Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại, Đề án phát triển nguồn 

nhân lực y tế (có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, tăng cường các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên ngành y 

bảo đảm đạt chuẩn, đủ về số lượng và cơ cấu, chú ý đội ngũ bác sỹ chuyên khoa 

sâu, nhân viên y tế học đường và lực lượng giám định pháp y…). 

3- Quan tâm đúng mức công tác y tế dự phòng; chủ động kiểm soát, 

khống chế dập tắt kịp thời các loại dịch bệnh, không để xảy ra bị động, bất ngờ. 

Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh các tuyến từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng công tác kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 

18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế. Tạo điều kiện thuận lợi cán bộ, nhân viên trong 

ngành phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, áp dụng các tiến bộ y học kết 

hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền, mở rộng các loại hình khám chữa 

bệnh theo yêu cầu của bệnh nhân.  

4- Nêu cao tinh thần y đức, tăng cường thực hiện Quy tắc ứng xử của 

công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế gắn với thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của 

cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh". 

5- Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng bảo đảm chuẩn quốc gia về y tế 

theo Bộ tiêu chí mới ở tuyến xã. Đẩy mạnh việc đổi mới cơ chế quản lý ở các 

bệnh viện công lập theo hướng tự chủ gắn với tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị số 06/CT-BYT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường 

bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện 

cùng hạng trên toàn quốc. Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động khám, 

chữa bệnh của các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài công lập. 

6- Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo trì, sửa chữa cơ 

sở vật chất, trang thiết bị y tế. Kịp thời rà soát để bố trí, điều chuyển vốn hợp lý 

giữa các hạng mục, dự án thuộc ngành y tế quản lý, bảo đảm chất lượng công 

trình và giải ngân đạt kế hoạch đề ra; khẩn trương xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ 

và dự toán năm 2017.  

7- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khám - chữa 

bệnh nhất là trong việc đấu thầu thuốc chữa bệnh, kinh doanh thực phẩm chức 
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năng, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm; 

phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và sử 

dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế tránh xảy ra tiêu cực, lãng phí. 

8- Thực hiện đầy đủ các nội dung của quy chế dân chủ cơ quan, đơn vị 

thuộc ngành y tế. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình để báo cáo, tham mưu 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết, chấn chỉnh kịp thời những vấn 

đề liên quan đến ngành, nhất là những sự việc bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; 

chú trọng công tác giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo kịp thời ngay 

từ cơ sở, bảo đảm chặt chẽ, đúng trình, đúng quy định, không để nảy sinh phức 

tạp, kéo dài. 

9- Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục 

hành chính. Quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều 

hành; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị; làm tốt công tác đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên bảo đảm 

công khai, minh bạch, đúng quy định; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, quản 

lý phù hợp với tình hình thực tế của ngành. 

* Đối với các kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc: 

Đề nghị Sở Y tế tập hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trực thuộc 

ngành y tế nêu tại buổi làm việc để giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; 

trường hợp vượt thẩm quyền thì chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết cụ thể; chậm nhất ngày 

8/10/2016, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, để theo dõi, Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo.  

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các sở, ngành, địa phương có liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành liên quan;                         (đã ký và đóng dấu) 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ;                    

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    
                                             

                                                                                             Lê Tấn Lai 


