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 UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 683/BC- SYT         Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

                                                                

BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế quý I, 

phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020 
 

Thực hiện Văn bản số 437/SKHĐT-TH ngày 06/3/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Hà Tĩnh về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2020. Tiếp 

tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2015-2020, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20, 21 

về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; 

triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Chương trình 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; Sở Y tế cáo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2020 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2020 

như sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch qúy I/2020 

1. Kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. 

- Tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 485/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do 

chủng mới của vi rút Corona. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 01/02/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các Kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia và các bộ, ngành Trung ương có liên quan. 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, mời chuyên gia của Viện vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về hỗ trợ chuyển giao công tác xét nghiệm Covid-19 tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến nay đã cơ bản hoàn thiện và chờ kết quả 

thẩm định cấp phép triển khai thực hiện. 

- Ban hành Kế hoạch số 562/KH-ATTP ngày 12/3/2020 về bảo đảm an 

toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống dịch bệnh Covid - 19; 

- Triển khai Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 02/12/2019 của Ban chỉ đạo 

liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội Xuân 2020; 

- Ban hành Quyết định số 219/QĐ-SYT ngày 03/02/2020 về việc thành 

lập đoàn kiểm tra, chấm điểm xếp hạng lại các đơn vị sự nghiệp; đã hoàn thành 

chấm điểm cho 15 trung tâm tuyến tỉnh và các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện 

đang hoàn thiện hồ sở gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Phối hợp Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 429/HDLN-SYT-SNV ngày 

28/02/2020, hướng dẫn UBND các huyện (thị xã, thành phố) xây dựng đề án 

hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia 
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đình thành Trung tâm Y tế huyện (thành phố, thị xã) theo nhiệm vụ của UBND 

tỉnh giao tại Văn bản số 750/UBND-NX1 ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện. 

- Ban hành Quyết định số 29/QĐ-SYT ngày 30/01/2020 về việc phê duyệt 

quy hoạch chức danh cấp trưởng, phó các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2020- 

2025. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo 

chí 'Ngành Y tế Hà Tĩnh - 65 năm xây dựng và trưởng thành'. 

 2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện Chương trình mục 

tiêu Y tế - Dân số. 

a) Công tác phòng, chống dịch bệnh:  

- Ngay từ đầu năm, việc giám sát phòng, chống dịch bệnh được Ngành 

chủ động triển khai tích cực, đồng bộ từ tỉnh đến huyện và xã. Đặc biệt là chủ 

động giám sát, phòng chống dịch bệnh Covid -19. Trong quý I/2020 các bệnh 

truyền nhiễm cơ bản ổn định trong đó các bệnh như: thuỷ đậu, tay chân miệng, 

quai bị, sởi... diễn ra rải rác trên địa bàn toàn tỉnh
1
.  

- Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid -19: 

Ngành đã tham mưu kịp thời các Kế hoạch, kịch bản đáp ứng với từng 

cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 

các địa phương, các đơn vị có liên quan về việc tăng cường công tác phòng 

chống dịch Covid - 19 trong trường học; tại nơi làm việc, chung cư, theo dõi 

cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú… đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng, 

chống dịch. 

Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ 

quan thông tin truyền thông cung cấp thông tin kịp thời tới người dân, không để 

người dân hoang mang, thông báo cụ thể cho người dân các địa điểm khám và 

điều trị, số điện thoại thường trực chống dịch để được tư vấn, hướng dẫn khi cần 

thiết. 

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các 

Trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện thành lập cơ đội cơ động sẵn sàng hỗ trợ 

các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn. Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm các 

trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 trên địa bàn để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ 

trung ương làm xét nghiệm. Tổ chức giám sát, theo dõi các trường hợp trên địa 

bàn có yếu tố nguy cơ đi từ vùng dịch trở về. Chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện 

tốt việc tiếp nhận, phân luồng bệnh nhân, chuẩn bị khu vực cách ly, thu dung và 

điều trị cho bệnh nhân bị viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân.  

Thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các cở sở kinh doanh, 

buôn bán các mặt hàng về vật tư y tế liên quan đến phòng chống dịch như khẩu 

trang, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt… để kịp thời phát hiện và ngăn 

chặn tình trạng găm hàng, nâng giá… theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
                                                 
1
 Các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, thuỷ đậu, tay chân miệng diễn ra rải rác, không thành dịch: trong 

quý I/2020 đã giám sát 71 ca sốt rét (trong đó có 8 KST), 19 ca quai bị, 84 ca thủy đậu, 06 ca sốt xuất huyết (có 

02 ca dương tính), 01 ca ho gà dương tính, 06 ca sốt phát ban nghi sởi. 
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Chính phủ. 

Tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; làm việc với Lãnh đạo Khu công nghiệp Formosa để thống nhất các phương 

án quản lý, theo dõi các trường hợp công nhân Trung Quốc quay trở lại làm việc 

sau khi về quê ăn Tết. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của các 

bệnh viện trên địa bàn về thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. 

- Tổng hợp số liệu của dịch bệnh Covid-19: 

Thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế 

giới và trong nước. Tại Hà Tĩnh, tính đến ngày 19/03/2020, toàn tỉnh chưa ghi 

nhận trường hợp dương tính với virus Covid-19; Trên địa bàn toàn tỉnh đang 

giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn cách ly tại nhà: 1716 trường hợp đi 

từ vùng có dịch Covid-19 (những người đi từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

các quốc gia đang có dịch khác và từ các địa phương trong nước có bệnh nhân 

xét nghiệm Dương tính) về sau ngày 05/03/2020
2
. Hiện tại các trường hợp này 

sức khỏe ổn định. Cộng dồn số trường hợp đã theo dõi đến thời điểm hiện tại là 

3535 người, ngừng theo dõi là 1819 người. 

b) Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số:  

- Công tác Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Số bệnh 

nhân sốt rét được điều trị 71 ca, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó 

bệnh nhân có KST sốt rét 8 ca tăng 7 ca so với cùng kỳ). Hiện có 25 bệnh nhân 

phong ở 21 xã, phường, thị trấn được quản lý chăm sóc tại nhà; không có bệnh 

nhân phong mới. Bệnh sốt xuất huyết có 2 ca đều là các ca ngoại lai, không có 

trường hợp tử vong; Số bệnh nhân lao mọi thể được phát hiện 216 người, tăng 

7% so với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ điều trị khỏi lao mọi thể đạt trên 90%. 

- Hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm: Tiếp tục duy trì quản lý 

và điều trị ngoại trú tại cộng đồng; Tổ chức giám sát, hỗ trợ hoạt động phòng 

chống bệnh không lây nhiễm quý I/2020 cho 13 huyện, thị xã, thành phố. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức giám sát hỗ trợ việc triển khai quản lý, điều trị bệnh 

tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại tuyến xã, 

phường, thị trấn. 

- Công tác Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh được duy trì tốt 

đảm bảo an toàn, không có tai biến nào xảy ra liên quan đến tiêm chủng.  

- Công tác bảo đảm ATTP: Ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển 

khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn 

tỉnh về ATTP tại 14 đầu cầu các huyện, thành phố, thị xã với 300 cán bộ quản lý 

ATTP tham gia. Toàn tỉnh đã tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành, 

chuyên ngành về ATTP: Đã kiểm tra 3.609 lượt cơ sở, phát hiện và xử phạt vi 

phạm hành chính 95 cơ sở, tổng số tiền nộp vào kho bạc Nhà nước theo quy 

định hơn 130 triệu đồng (trong đó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành 

kiểm tra, hậu kiểm bảo đảm an toàn thực phẩm 69 lượt cơ sở, phát hiện và xử 

phạt vi phạm hành chính 8 cơ sở, tổng số tiền phạt 30.200.000 đồng). 1.065 mẫu 
                                                 
2
 Cẩm Xuyên 184; Can Lộc 129; Đức Thọ 76; Hương Sơn 40; Hương Khê 4; huyện Kỳ Anh 134; Lộc Hà 83; 

Nghi Xuân 150; Thạch Hà 202; TP Hà Tĩnh 82; TX Hồng Lĩnh 57; TX Kỳ Anh 249; Vũ Quang 356. 
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thực phẩm, dụng cụ chứa đựng, nguyên liệu chế biến thực phẩm để kiểm tra các 

chỉ tiêu an toàn thực phẩm (test nhanh). Kết quả có 79/1.065 mẫu không đạt, 

chiếm 7,4%. Trong quý I/2020, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, có 286 ca 

ngộ độc đơn lẻ.  

 - Công tác phòng chống HIV/AIDS: Lũy tích 1.863 trường hợp nhiễm 

HIV/AIDS, trong đó 911 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 391 

trường hợp tử vong do AIDS. Số nhiễm mới HIV/AIDS được phát hiện trong 

quý I/2020 là 15 trường hợp (trong đó nội tỉnh là 13; ngoại tỉnh là 02), không có 

trường hợp tử vong do AIDS. Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị ARV là: 407 

người. Duy trì hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại 03 cơ sở điều trị (Tp Hà Tĩnh, huyện 

Hương Sơn, TX Hồng Lĩnh) và 03 cơ sở cấp phát thuốc (TTYT/YTDP các huyện: 

Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương Khê). Tổng số bệnh nhân đang tham gia điều trị tại 

các cơ sở tính đến 19/03/2020 là 206 người. 

c) Công tác Dân số và phát triển: 

- Ngành tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 

25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình 

hình mới, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; 

Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương về xử 

lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tuyên truyền về giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở 

lên, mất cân bằng giới tính khi sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai và nâng 

cao chất lượng dân số... 

- Triển khai có hiệu quả các đề án, mô hình về nâng cao chất lượng dân số 

trên địa bàn tỉnh, gồm: Đề án “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”, “Kiểm soát mất 

cân bằng giới tính khi sinh”,“Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, “Tăng cường 

tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên”, “Kiểm 

soát dân số vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020", Mô hình “Biên 

giới”. Chỉ đạo các đơn vị TTYT/TTYTDP, các đơn vị dân số cấp huyện, chuẩn 

bị các điều kiện thiết yếu tổ chức Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động 

lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ cho phụ nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ đã có chồng... 

Số trẻ sinh ra ước thực hiện ước 3 tháng đầu năm 2020 là 3.975 giảm 85 

cháu so với cùng kỳ năm 2019 đạt 20,94% kế hoạch; Số trẻ sinh ra là con thứ 3 

trở lên ước 3 tháng đầu năm 2020 là 1.368 cháu, tương ứng với tỷ lệ sinh con 

thứ 3 trở lên là 34,42% tăng 4,47% so với cùng kỳ; Tỷ số giới tính khi sinh ước 

3 tháng đầu năm 2020 là 111,21 bé trai/100 bé gái, tăng 2,15 điểm phần trăm so 

với cùng kỳ.  

(có Biểu thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội kèm theo) 

2.2. Công tác khám, chữa bệnh (KCB) 

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác KCB, 

thực hiện các thông tư, quyết định, quy định về công tác KCB, công tác Điều 

dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người 

bệnh,… Tổ chức tốt công tác khám, điều trị, cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán 
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Canh Tý và các ngày lễ. Tổ chức KCB BHYT đảm bảo theo đúng các quy chế 

chuyên môn; từng bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới. Công tác 

vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn được chú trọng; 

y đức, giao tiếp được duy trì tốt. Tăng cường kiểm tra thực hiện các quy chế 

chuyên môn, quy trình kỹ thuật tại các khoa, phòng của bệnh viện. Tập huấn 

phòng và kiểm soát nhiễm bệnh Covid - 19 cho các đơn vị y tế trong toàn ngành.  

Các bệnh viện đã nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19. xây dựng phương án nhân lực để điều trị bệnh nhân cách 

ly, chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị để phục vụ các giường bệnh cách 

ly; tổ chức tập huấn, tổ chức khu vực đón tiếp cho bệnh nhân nghi nhiễm; Bệnh 

viện đa khoa tỉnh triển khai phòng điều trị áp lực âm, tiếp tục sửa chữa khu vực 

cách ly của nhân viên y tế, chuẩn bị triển khai phòng mổ áp lực âm phục vụ cho 

công tác điều trị các ca nhiễm Covid-19... Đề xuất cải tạo khu nhà Trung tâm 

YTDP cũ để mở rộng khu điều trị cách ly bệnh nhân nhiễm Covid-19 để sẵn 

sàng thu dung điều trị trong tình huống khẩn cấp. 

Số lượt khám bệnh ước thực hiện trong quý I/2020 là 715.000 lượt; số 

bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện 52.381 bệnh nhân, giảm 3% so cùng 

kỳ năm 2019. Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch của các bệnh viện tuyến 

tỉnh là 96,23% giảm 5,7%, tuyến huyện là 118,6% giảm 3,8%, 

2.3. Công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã và hoạt động đổi 

mới y tế cơ sở. 

Tham gia thẩm định, đánh giá xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới cho các huyện: Thạch Hà, Đức Thọ. 

Phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh xây dựng Đề án tỉnh đạt 

chuẩn nông thôn mới (lĩnh vực y tế). 

Tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế hoàn thiện các thủ tục đầu tư “Chương 

trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” do Bộ Y tế triển 

khai để chuẩn bị cho việc triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm TTB 

cho các trạm y tế trên địa bàn. 

2.4. Một số công tác khác. 

- Truyền thông - GDSK: Tập trung tuyên truyền các chủ trương chính 

sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và ngành Y tế trong công tác chăm sóc bảo 

vệ sức khoẻ nhân dân. Tuyên truyền công tác KCB, phòng chống dịch bệnh đặc 

biệt là dịch bệnh Covid-19, các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; xây dựng 

nông thôn mới… và các nhiệm vụ khác. Trong quý I đã thực hiện được: 142 tin; 

22 bài; 305 ảnh; 12 Phóng sự, chuyên đề và 05 bài phát thanh đăng tải và phát 

sóng trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Cổng thông tin 

điện tử Sở Y tế, Bản tin Sức khỏe Hà Tĩnh, Bản tin CDC Hà Tĩnh…và phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng 

05 bài phát thanh trên loa truyền thanh xã, phường, thị trấn.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Trong quý I/2020 đã tổ chức 3 cuộc thanh 

tra, trong đó: 02 cuộc kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt, 01 cuộc kiểm tra 

đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, cụ thể: 01 cuộc 
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Kiểm tra liên ngành ATVSTP dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 

năm 2020; 01 cuộc Kiểm tra phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả các mặt hàng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; 01 cuộc Kiểm tra 

việc thực hiện các quy định trong kinh doanh các mặt hàng liên quan đến công 

tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona). 

Tổng số đối tượng được kiểm tra (cá nhân, tổ chức) 126; số cá nhân, tổ chức vi 

phạm 14; số xử lý vi phạm 14; số xử phạt tiền 12. Tổng số tiền xử phạt vi phạm 

hành chính: 33.550.000 đồng (đã được nộp đầy đủ vào kho bạc Nhà nước), đình 

chỉ hoạt động 02 cơ sở. Thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết 

khiếu nại tố cáo theo quy định. 

- Công tác dược: Hướng dẫn các cơ sở y tế mua thuốc theo kết quả 

đấu thầu tập trung tại Sở Y tế năm 2020; Thực hiện quy trình mua sắm các 

thuốc không trúng thầu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đối với các thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; các thuốc phóng xạ và chất 

đánh dấu; Tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ sở KCB lập kế hoạch cung ứng 

thuốc, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19. Tham gia các Đoàn kiểm tra 

cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn về việc kinh doanh các mặt hàng liên 

quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Công tác tổ chức cán bộ: Thẩm định đề án vị trí việc làm công chức 

gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị hoàn 

thiện đề án vị trí việc làm viên chức các đơn vị sự nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị 

thực hiện rà soát  biên chế hiện có với biên chế được giao năm 2020, xây dựng 

cơ cấu tuyển dụng nhân lực năm 2020. Thẩm định và tham mưu lãnh đạo phê 

duyệt quỹ tiền lương năm 2020 cho 25 đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Hoàn thành thủ 

tục tinh giản biên chế cho 02 viên chức, đang trình Sở Nội vụ, Sở Tài chính thôi 

việc 01 viên chức. Tham mưu văn bản trình Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh 

cho chủ trương về việc tuyển dụng 23 trường hợp hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế 

có chủ trương của tỉnh. Tham mưu ban hành Quyết định số 29/QĐ-SYT ngày 

30/01/2020 về việc phê duyệt quy hoạch chức danh cấp trưởng, phó các đơn vị 

trực thuộc giai đoạn 2020- 2025. 

- Công tác quản lý tài chính: Thực hiện phân bổ kinh phí sự nghiệp chi 

thường xuyên NSNN năm 2020, thẩm định kế hoạch hoạt động và dự toán CTMT 

Y tế - Dân số năm 2020, thẩm định phương án tự chủ nhóm II giai đoạn 2020 – 

2022 và phân loại đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2020 – 2022; Phối hợp với 

cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất phương án phân bổ nguồn kinh phí chi 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020. Thực hiện xét duyệt quyết toán NSNN 

năm 2019 các đơn vị trực thuộc. Thực hiện các nhiệm vụ kịp thời để phòng chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn (mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất..), tham mưu 

UBND tỉnh ban hành mức hỗ trợ thực hiện cách ly người từ vùng dịch về địa 

phương. 

- Công tác giám định Pháp y và giám định Y khoa: Kết hợp với các chuyên 

khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa tuyến huyện khám giám 

định, đảm bảo quy trình giám định, đảm bảo tính pháp lý, khách quan trong 

công tác giám định. Đã tổ chức 03 phiên khám giám định y khoa cho 119 đối 
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tượng. Khám giám định thương tích 21 trường hợp, khám giám định xâm hại 

tình dục: 03 trường hợp . 

- Công tác cải cách hành chính (CCHC): Sở đã ban hành Kế hoạch số 

2723/KH-SYT ngày 19/12/2019 về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, 

chỉ đạo các đơn vị trong Ngành triển khai công tác tuyên truyền CCHC, trong đó 

chủ trì là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đăng tải các văn bản quy định về 

thủ tục hành chính, tin hoạt động CCHC của Sở và các đơn vị lên các  chuyên 

trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế, 

Bản tin của Ngành. Tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng; thực hiện cập nhật các 

văn bản chỉ đạo, các quy định thủ tục hành chính để người dân dễ dàng truy cập, 

thực hiện, giảm thời gian đi lại. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính là 694 hồ sơ3. Số hồ sơ đã giải quyết trước thời hạn và đúng hạn 578, số 

hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn) là 116, không có hồ sơ quá hạn.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT): Các phần mềm Quản lý khám, 

chữa bệnh, phần mềm bệnh án điện tử và Hệ thống lưu trữ - truyền tải hình ảnh 

(PACS) tại bệnh viện đa khoa tỉnh, phần mềm tiêm chủng, phần mềm quản lý 

nhà thuốc… được triển khai duy trì có hiệu quả. Thực hiện báo cáo số liệu bằng 

phần mềm Thống kê y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã và kết nối báo cáo số liệu 

cho Bộ Y tế. Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân (NCOVI) khuyến khích 

người dân tự nguyện khai báo, cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch hiệu quả. Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện cổng thông tin điện tử 

ngành Y tế.  

3. Một số tồn tại, hạn chế. 

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Việc sàng lọc người đi từ 

vùng dịch về trong cộng đồng gặp nhiều khó khăn; có nhiều người thiếu ý thức 

trong việc tự giác thông tin và đến cơ sở y tế để được khám sức khỏe và theo 

dõi. Phương tiện, thiết bị của các bệnh viện chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu 

cấp cứu, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, đặc biệt là máy thở. Việc triển khai 

khu cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã còn gặp nhiều khó 

khăn. Tình trạng vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch khan hiếm. 

- Chất lượng KCB giữa các bệnh viện tuyến huyện vẫn chưa đồng đều, 

năng lực chuyên môn và quản lý tại tuyến cơ sở còn hạn chế. Đội ngũ bác sỹ còn 

thiếu, đặc biệt là cán bộ có chuyên môn sâu ảnh hưởng đến công tác KCB và 

phát triển các kỹ thuật mới; số lượng, cơ cấu một số chức danh chuyên môn có 

nơi chưa phù hợp đặc biệt là tại các trạm y tế. 

- Biên chế công chức, viên chức các đơn vị được giao hàng năm thấp so 

quy định chung về dân số tỉnh, hạng đơn vị và giường bệnh kế hoạch; các đơn vị 

đặc biệt là các đơn vị KCB phải hợp đồng thêm lao động để đảm bảo nhiệm vụ 

chuyên môn. Việc tuyển dụng bác sỹ gặp khó khăn ở một số bệnh viện chuyên 

khoa đặc thù và vùng kinh tế khó khăn như: Bệnh viện Phổi, Bệnh viện đa khoa 

huyện Vũ Quang, Cầu Treo…  
                                                 
3
 Lĩnh vực ATTP 4, Dược – Mỹ phẩm 270, KCB 184, Lĩnh vực Y tế dự phòng 136, Lĩnh vực Đào tạo,nghiên 

cứu khoa học và CNTT 0, lĩnh vực giám định y khoa 100. 
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- Các trang thiết bị phục vụ triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mũi nhọn 

tại một số bệnh viện còn thiếu. Cơ sở vật chất tại nhiều bệnh viện đặc biệt là 

bệnh viện tuyến huyện không đồng bộ, tình trạng xuống cấp, diện tích chật hẹp 

ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. 

- Đội ngũ viên chức dân số làm việc tại trạm y tế mới nhận nhiệm vụ thiếu 

kinh nghiệm, kĩ năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn còn hạn chế. Cộng tác 

viên thường xuyên thay đổi, cộng tác viên mới nhận nhiệm vụ chưa đáp ứng 

được yêu cầu công việc, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác của thôn/tổ dân 

phố mặt khác mức phụ cấp thấp không đủ để khuyến khích họ cống hiến nhiều 

cho công tác dân số ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn về công tác dân số tại cơ sở. 

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch quý II/2020 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành 

Tham mưu HĐND, UBND tỉnh về một số vấn đề trọng tâm trong công tác 

y tế nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 của tỉnh:  

(i) Tham mưu UBND trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thực hiện 

công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2030 (trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm). 

(ii) Tham mưu UBND trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về đảm bảo 

tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo (trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa 

năm). 

(iii) Tham mưu xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về phân loại đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế giai đoạn 2020-2022. 

(iv) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện xã hội 

hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, 

sức khỏe sinh sản và cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự phòng, sàng lọc ung thư vú, 

cổ tử cung đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

(Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực thực hiện hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các 

Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết TW6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. 

2. Công tác phòng chống dịch bệnh. 

2.1. Công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là các bệnh 

dịch mùa hè như bệnh sởi, thủy đậu, tay chân miệng, tiêu chảy...; phát hiện sớm, 

kịp thời khống chế không để dịch lớn xẩy ra. Tăng cường các hoạt động Y tế 

trường học, quản lý môi trường y tế;  

2.2. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. 

- Tiếp tục tham mưu kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19 

theo các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc 
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gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tăng cường cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về dịch bệnh 

Covid - 19. Chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng phương tiện, vật tư, hóa chất, nhân lực, 

phương án tiếp nhận, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc mắc bệnh 

theo quy định của Bộ Y tế. Sẵn sàng phương án xây dựng bệnh viện dã chiến (mức 

1: tuyến huyện), mức 2 (tuyến tỉnh) để trình UBND tỉnh phê duyệt, đáp ứng với 

tình hình dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện cách ly đối với người từ nước 

ngoài về và từ vùng dịch về.  Tếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan 

trong việc rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ để phân loại, theo dõi và tiến 

hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19  theo đúng quy định. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xét nghiệm diện rộng đáp ứng 

công tác phòng chống dịch. 

- Chủ động chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, thuốc men, vật tư, trang thiết bị để 

đáp ứng cho công tác điều trị, cách ly khi dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng. 

Triển khai cải tạo khu nhà TTYTDP cũ để chủ động sẵn sàng trong việc cách ly, 

điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, Chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ, trẻ em và Dân số Kế hoạch hóa gia đình 

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo các địa phương bảo đảm an toàn trong quy 

trình tiêm chủng. Chú trọng các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn. Phấn đấu 

thực hiện đạt chỉ tiêu các hoạt động thuộc CTMT Y tế - Dân số.  

 - Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp dự phòng, các can thiệp có 

hiệu quả và tác động trực tiếp đến giảm nhiễm mới HIV và giảm tử vong do AIDS. 

Tăng cường hiệu quả kết nối giữa dự phòng, xét nghiệm và điều trị và chăm sóc hỗ 

trợ thông qua sự phối hợp với cộng đồng. Đảm bảo 100% người nhiễm HIV/AIDS 

tham gia điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) có thẻ BHYT. Chuẩn hóa các 

phòng xét nghiệm tại tuyến huyện nhằm tăng cường xét nghiệm sàng lọc HIV tại 

cộng đồng.  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông giáo dục y tế về công tác phòng 

chống dịch bệnh, cũng như các hoạt động của CTMT Y tế - Dân số trong toàn 

ngành.  

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về Tăng cường truyền thông phổ 

biến, giáo dục chính sách, pháp luật về DS-KHHGĐ; thực hiện kiểm soát mất cân 

bằng giới tính khi sinh và can thiệp xã hội về cơ cấu dân số tại cộng đồng; nâng cao 

chất lượng dân số về thể chất; chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh 

niên, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm 

phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch về tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. 

- Chú trọng các hoạt động quản lý sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở tuyến y tế cơ sở, 

nhất là tuyến xã. Tích cực huy động cộng đồng tham gia vào việc cải thiện dinh 

dưỡng cho bà mẹ trước, trong khi mang thai và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho 

trẻ em mọi lứa tuổi. 

4. Nâng cao chất lượng KCB và chất lượng cung ứng dịch vụ tại các 

bệnh viện 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 
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khám, chữa bệnh tại các tuyến; phát huy hiệu quả việc triển Đề án Phát triển kỹ 

thuật cao, chuyên sâu, Đề án bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; thực 

hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được chuyển giao theo 

Đề án bệnh viện vệ tinh tại BVĐK Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phong cách thái độ phục vụ 

và xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn, cải tiến quy trình khám chữa 

bệnh, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của 

Bộ Y tế; triển khai thực hiện quy tắc 5S tại 100% các bệnh viện, cơ sở y tế dự 

phòng và các trạm y tế nhằm hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người 

bệnh và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến; đào tạo, luân 

phiên cán bộ y tế, tiếp nhận kỹ thuật của tuyến trên, chuyển giao kỹ thuật cho 

tuyến dưới. 

5. Nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở 

Nâng cao năng lực KCB ban đầu của các trạm y tế thông qua các hoạt 

động chỉ đạo tuyến, luân phiên bác sĩ của Trung tâm y tế và Bệnh viện tuyến 

huyện xuống trạm y tế; tổ chức đào tạo tập huấn hướng dẫn chẩn đoán điều trị 

và các quy trình kỹ thuật thực hiện tại trạm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc 

quản lý và điều trị bệnh THA, tiểu đường tại các trạm y tế xã; Hoàn thiện sàng 

lọc bệnh đái tháo đường cho người 40 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 

đồng thời đưa vào danh sách quản lý, điều trị các trường hợp đái tháo đường 

được phát hiện; tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe 

người dân trên địa bàn thông qua quản lý HSSK điện tử; triển khai hoạt động 

của TYT theo nguyên lý YHGĐ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của 

CSSK ban đầu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới nhân viên y tế thôn 

nhằm triển khai tốt các hoạt động về truyền thông giáo dục sức khỏe, ATTP, vệ 

sinh môi trường… 

6. Kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động tổ chức cán bộ 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành liên 

quan thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy y tế tuyến huyện theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. Sát nhập và chuyển giao các đơn vị y tế trên địa bàn các huyện Vũ 

Quang, Can Lộc, Hương Sơn, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Thạch Hà về UBND cấp 

huyện quản lý. 

- Hoàn thiện hồ sơ xếp hạng lại các đơn vị sự nghiệp, tổng hợp đề án vị trí 

việc làm các đơn vị sự nghiệp tự chủ nhóm 3, nhóm 4 gửi Sở Nội vụ thẩm định 

trình UBND tỉnh phê duyệt. Cho ý kiến đối với đề án vị trí việc làm các đơn vị 

tự chủ nhóm 2. 

- Hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị điển hình tiên tiến ngành 

Y tế giai đoạn 2015 - 2020; sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-

BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách, 

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” vào tháng 

4/2020. 

7. Công tác tài chính 

- Tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công 
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lập ngành Y tế. Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, khuyến khích các bệnh viện vay vốn 

ngân hàng, các tổ chức tín dụng để đầu tư mua sắm TTB, xây dựng, nâng cấp cơ 

sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ gắn với thực hiện lộ trình tự chủ 

tài chính.  

- Phân loại đơn vị sự nghiệp và phê duyệt phương án tự chủ các đơn sự 

nghiệp nhóm II giai đoạn 2020-2022. 

- Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt định mức trang thiết 

bị y tế cho các đơn vị sự nghiệp theo Thông tư 08/2019/TT-BYT giai đoạn 

2020-2022. 

8. Công tác dược, thiết bị y tế. 

- Xây dựng rà soát nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021. Tập huấn thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc cho các trạm y tế. Hậu kiểm về thực hành tốt bảo quản vắc xin của 

các cơ sở tiêm chủng, cơ sở bảo quản vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở 

rộng tuyến huyện và tuyến tỉnh. Tiếp tục cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý 

dữ liệu hành nghề và kinh doanh dược của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế; 

- Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để đầu tư thực hiện các dự án đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị trong ngành. Triển khai dự án đầu tư Khu xạ trị ung 

bướu tại BVĐK tỉnh. Cải tạo Khu nhà TTYTDP tỉnh cũ để sẵn sàng đáp ứng kịp 

thời cho hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; Hoàn thiện các 

thủ tục chuẩn bị triển khai Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới YTCS 

vùng khó khăn vay vốn ADB; Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị triển khai dự án 

Cung cấp trang thiết bị cho BVĐK huyện Đức Thọ vay vốn ODA của Chính phủ 

Hàn Quốc. 

9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cải 

cách hành chính 

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý 

khám chữa bệnh, quản lý hành nghề, quản lý sức khỏe người dân. Đảm bảo kết 

nối gửi dữ liệu thường xuyên, chính xác phục vụ giám định, thanh toán chi phí 

KCB BHYT. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm hiện có. Hoàn thiện hệ 

thống HSSK điện tử như: triển khai cổng tra cứu thông tin HSSK cho người dân; 

cấp tài khoản đến người dân để tra cứu; hoàn thiện quy chế bảo mật thông tin 

cho hệ thống HSSK; liên thông lịch sử KCB từ phần mềm HSSK vào phần mềm 

KCB và trích xuất tóm tắt bệnh án từ phần mềm KCB sang HSSK.  

- Truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng khai báo y tế 

toàn dân (NCOVI); Triển khai và cấp tài khoản cho tất cả các trạm y tế trên hệ 

thống báo cáo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 phục vụ cho công 

tác tổng hợp báo cáo. 

III. Kiến nghị, đề xuất: 

1. Đối với các Bộ ngành Trung ương 

- Nghiên cứu và ban hành văn bản hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự 

nghiệp y tế (thay thế Thông tư 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005). Ban hành 

Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Trung tâm Y tế đa chức 

năng tuyến huyện. 
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- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 về hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế 

huyện; Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế Thông tư 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

- Bộ Y tế tăng cường công tác chỉ đạo về chuyên môn, giám sát, hỗ trợ, 

tạo điều kiện cho ngành Y tế Hà Tĩnh phát triển toàn diện hơn. Chỉ đạo các 

Bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật 

chuyên môn cho các đơn vị y tế của tỉnh. 

- Bộ Y tế hỗ trợ các phương tiện vật tư phòng chống dịch Covid-19 trong 

trường hợp cần thiết để đảm bảo phục vụ cho hoạt động cách ly tập trung tại Hà 

Tĩnh. 

2. Đối với HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan 

- HĐND tỉnh sớm phê duyệt cơ chế chính sách hỗ trợ cho người cách ly, 

chế độ cho đội ngũ cộng tác viên, y tế thôn bản 

- UBND tỉnh bố trí kinh phí đáp ứng đủ kinh phí phòng, chống dịch cho 

các đơn vị. Sớm phê duyệt phương án cải tạo khu nhà TTYTDP tỉnh cũ, đồng 

thời cho phép chuyển trụ sở của Sở Y tế để chủ động sẵn sàng phục vụ cho công 

tác cách ly, điều trị các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn trong trường hợp cần 

thiết. 

- Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị ngành Y 

tế thực hiện nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị phục vụ 

chuyên môn. Hỗ trợ các bệnh viện tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh cải tạo cơ 

sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận các dịch vụ kỹ thuật 

mới do bệnh viện hạt nhân chuyển giao./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

Gửi: Văn bản điện tử. 
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