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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VXNV       Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2022 

V/v tiếp tục triển khai Kế 

hoạch số 93-KH/TU ngày 

21/2/2018 của Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe Nhân 

dân trong tình hình mới.  

 
         Kính gửi: 

      - Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

Nhân dân trong tình hình mới đạt được một số kết quả đáng khích lệ; trách nhiệm 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành; cán bộ, đảng viên và sự 

tham gia của người dân trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân có 

bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; hàng năm các ngành, các cấp đã đưa các 

mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khoẻ như môi trường, 

thể dục, thể thao, văn hoá… vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2021 đạt 

10,2 bác sỹ/vạn dân; 29,9 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có bác sĩ 

làm việc đạt 91,5%; tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế tăng lên 93,8%; 

tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 93%; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ 

y tế đạt trên 80%; tuổi thọ trung bình đạt 73,14 tuổi.  

Chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân từng bước nâng lên; mạng lưới 

y tế, đặc biệt là y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển. Dịch vụ y tế ngày 

một đa dạng; thông qua Đề án 1816 và Đề án Bệnh viện vệ tinh, nhiều công nghệ 

mới được trang bị, chuyển giao và ứng dụng phục vụ người dân tốt hơn. Y tế dự 

phòng được tăng cường mở rộng, chủ động trong công tác phòng, chống và kiểm 

soát dịch bệnh, nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; công tác Y 

tế - Dân số như tiêm chủng mở rộng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, an 

toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình… được triển khai thực hiện đạt 

nhiều kết quả. Mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế được đánh 

giá ngày càng cao. Hầu hết các chỉ tiêu sức khỏe của Nhân dân đều được nâng lên. 

Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh, diễn biến hết sức phức tạp, kéo 

dài trong 02 năm 2020 và 2021 đã tác động nghiêm trọng đến sinh mạng, sức 

khỏe, đời sống của Nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của 
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tỉnh. Ngành Y tế đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động sự vào cuộc của cả 

hệ thống chính trị và người dân, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch, khoanh vùng và xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử 

vong. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 được triển khai hiệu quả, kịp thời 

chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh dịch bệnh đã 

cơ bản kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần được phục hồi, thích ứng 

linh hoạt với dịch bệnh. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đang trên đà tăng trưởng trở 

lại, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định 

và phát triển trở lại.  

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 

21/2/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tại Thông báo số 470-TB/TU ngày 04/7/2022,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị 

quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị 

quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 93-KH/TU 

ngày 21/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Đẩy mạnh, đổi mới phương 

thức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 

và mỗi người dân trong chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản 

thân, gia đình và cộng đồng.  

 Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 

1359/KH-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 93-

KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.  

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh 

truyền nhiễm lưu hành theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh; chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, xử lý kịp thời các 

tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các biến 

thể mới để triển khai các phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

a) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà 

nước trên lĩnh vực y tế; chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch; sẵn sàng 
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các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cần thiết, kịp thời ứng 

phó xử lý các tình huống phát sinh của dịch bệnh ngay tại cơ sở; tập trung các giải 

pháp tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt các chỉ 

tiêu đề ra và sử dụng hết số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ; huy động hệ 

thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng, tăng cường kiểm tra, giám sát, làm 

việc và hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, tăng cường các hình 

thức truyền thông, đặc biệt công tác vận động trực tiếp, để nâng cao chất lượng 

tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.  

b) Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực y tế của tỉnh đảm bảo đủ số 

lượng và nâng cao chất lượng. Rà soát, bổ sung nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở 

từ thôn đến xã, huyện, bảo đảm đủ nhân lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban 

đầu, theo dõi sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn. Khuyến 

khích, hỗ trợ kinh phí cho viên chức học liên thông bác sĩ đa khoa và sau đại học 

chuyên ngành y theo quy định của pháp luật. Đa dạng hóa loại hình đào tạo, tiếp 

tục hình thức đào tạo theo địa chỉ, đào tạo cử tuyển để đáp ứng nhu cầu nhân lực 

cho các vùng khó khăn, liên kết với các Trường đại học Y được mở các lớp đào 

tạo bác sĩ gia đình tại tỉnh. 

Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về đào tạo liên tục để nâng cao 

trình độ chuyên môn cho nhân viên theo nhiều hình thức. Đào tạo ngắn hạn cho 

người phụ trách nhiệm vụ y tế thôn; đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ 

quản lý hoặc dự nguồn. Các cơ sở y tế tuyến tỉnh tăng cường đào tạo, chuyển giao 

kỹ thuật cho y tế cơ sở theo đề án 1816. 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để giảm tỷ lệ trẻ em suy 

dinh dưỡng thể thấp còi, nhất là trẻ em ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh. 

d) Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và 

công tác y tế dự phòng của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; triển khai 

thực hiện tốt Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, Đề án khám chữa bệnh từ xa và 

chuyển giao gói kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; ưu tiên phát triển chuyên sâu 

về lĩnh vực Ngoại chấn thương - chỉnh hình, Sản, Nhi, Tim mạch, Ung bướu và 

Nội soi can thiệp ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, đồng thời phát triển y tế phổ cập ở 

tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã để phục vụ 

khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng tốt hơn. 

đ) Triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết 

bị cho các cơ sở y tế; tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y 

tế tuyến huyện; duy trì, sửa chữa, nâng cấp các Trạm Y tế đạt chuẩn quy định; xây 

dựng và triển khai kế hoạch xã đạt quốc gia về y tế gắn với chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm của tỉnh. 

e) Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập, tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị định hướng chiến lược, 

chủ động trong phát triển chuyên môn, cải thiện thu nhập, giữ chân được đội ngũ y 

tế, nhất là những bác sĩ có chuyên môn cao. 
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f) Triển khai có hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong việc quản lý sức khỏe người dân trong cộng đồng và tại các cơ sở 

khám, chữa bệnh; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án 

giấy, thanh toán viện phí điện tử, hình thành các bệnh viện thông minh. Tiếp tục 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà và giảm thời gian chờ đợi của 

bệnh nhân (nhất là tuyến tỉnh); tạo điều kiện tốt nhất để người dân tin tưởng đến 

khám, chữa bệnh.  

g) Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh 

vực y tế, thúc đẩy hợp tác công - tư, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển 

giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khám chữa bệnh tư 

nhân, đảm bảo cung cấp các dịch vụ tốt, an toàn cho người dân. 

h) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị về triển khai các hoạt 

động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới để 

tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc.  

3. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị rà soát số 

lượng, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của cô đỡ thôn bản, y tế thôn bản trên 

địa bàn trong thời gian qua; trên cơ sở đó, phân tích những kết quả đạt được, 

nguyên nhân những hạn chế, bất cập và đề xuất chính sách sử dụng lại cán bộ y tế 

thôn bản, cô đỡ thôn bản để nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân được tốt hơn; xây dựng Kế hoạch triển khai các giải pháp để giảm 

tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhất là trẻ em ở vùng nông thôn, miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp kiểm soát an 

toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện; 

định kỳ cuối năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế 

tổng hợp). Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết 

quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.      NNN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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