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KẾ HOẠCH
Phát triển sự nghiệp y tế và kế hoạch
đầu tư công năm 2022
Thực hiện Công văn số 1441/SKHĐT-THQH ngày 28 tháng 7 năm 2021
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch phát triển
Kinh tế - Xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, dự kiến kết quả thực
hiện chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2021. Sở Y tế Hà Nam xây dựng Kế hoạch phát
triển sự nghiệp y tế và kế hoạch đầu tư công năm 2022, nội dung như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2021
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, ƯỚC
THỰC HIỆN CẢ NĂM 2021

1. Thuận lợi, khó khăn
1. 1. Thuận lợi
- Ngành Y tế tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
trực tiếp và toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm và đầu tư
của Chính phủ, Bộ Y tế cùng các Bộ ngành Trung ương, các tổ chức Quốc tế.
- Có sự phối hợp của các Sở, Ban, ngành trong tỉnh; sự phối kết hợp có
hiệu quả giữa cấp và ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân, công tác dân số và phát triển.
- Hệ thống mạng lưới y tế được sắp xếp phù hợp với chức năng nhiệm vụ,
được quản lý theo ngành; đội ngũ cán bộ được bổ sung, được đào tạo nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh về công tác chăm sóc sức
khỏe ngày càng được nâng cao.
1. 2. Khó khăn
- Tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, nguy
hiểm, đặc biệt dịch Covid - 19 với nhiều biến thể mới; bên cạnh đó các dịch
bệnh khác như: cúm A, dịch Sởi, Tiêu chảy, Sốt xuất huyết vẫn lẻ tẻ xuất hiện.
Tình hình ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm nguồn nước chưa
được cải thiện.
- Thiếu bác sỹ ở tuyến y tế cơ sở, nguồn nhân lực bị phân tán.
- Một số trung tâm y tế huyện còn hạng mục chưa xây dựng xong, một số
trạm y tế xã/phường/thị trấn đã bị xuống cấp.
- Kinh phí cho hoạt động sự nghiệp y tế còn hạn chế.
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2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả
năm 2021
2. 1. Công tác kiểm soát bệnh tật
2. 1. 1. Phòng chống dịch
- Tham mưu xây dựng kế hoạch Phòng chống dịch năm 2021; các kế
hoạch phòng chống, đáp ứng với dịch bệnh Covid -19 của tỉnh. Kiện toàn Ban
chỉ đạo phòng chống dịch Ngành Y tế.
- Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh mùa xuân hè, phòng chống bệnh sởi,
tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.
- Phối hợp với lực lượng vũ trang điều tra, xác minh, khoanh vùng xử lý ổ
dịch Covid-19 tại cộng đồng (ổ dịch Covid-19 tại xã Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý,
Công Lý,....). Phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện cách ly, điều trị, chuyển
viện cho bệnh nhân mắc Covid-19. Tổ chức điều tra, truy vết các trường hợp F1,
F2 liên quan, thực hiện cách ly theo quy định.
- Giám sát, điều tra, hướng dẫn cách ly, lấy mẫu các trường hợp F1 tiếp
xúc gần, các trường hợp đi về từ vùng dịch, các trường hợp liên quan đến các ổ
dịch mới theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế (ổ dịch tại Bệnh
viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở II, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Khu
công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh....) và các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
Covid-19 tại cộng đồng và tại cơ sở điều trị.
- Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 19/6/2021, số trường hợp mắc Covid-19
ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 58 trường hợp, trong đó số mắc mới ghi nhận tại
các ổ dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ ngày 28/4/2021 đến nay là 50 trường
hợp; Đối tượng được cách ly y tế cộng dồn là 29.965; Số lượt người được lấy
mẫu xét nghiệm cộng dồn là 92.205 lượt, trong đó 202 lượt người cho kết quả
dương tính/58 bệnh nhân mắc Covid-19.
- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ thuộc các đơn vị là điểm tiêm chủng,
hướng dẫn các đơn vị tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo quy định.
- Thực hiện tiêm chủng phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên trên
địa bàn tỉnh. Tổng số người được tiêm: 13.668; trong đó đợt 1: 5317 người; đợt
2: 8351 người.
- Giám sát, điều tra và lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ mắc các bệnh
truyền nhiễm khác tại cộng đồng và cơ sở điều trị; xử lý ổ dịch theo quy định.
2. 1. 2. Công tác tiêm chủng mở rộng
- Đôn đốc các đơn vị thực hiện hiệu quả hoạt động tiêm chủng, nâng cao
tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ đúng lịch.
- Giám sát hỗ trợ hoạt động tiêm chủng thường xuyên tại các cơ sở tiêm
chủng, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn lại việc triển khai phần mềm
quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại các đơn vị tuyến cơ sở.
2. 1. 3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS
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- Kiện toàn ban điều phối lao/HIV. Xây dựng kế hoạch phối hợp công tác
Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống Lao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai
đoạn 2021-2025.
- Triển khai xây dựng kế hoạch cấp thuốc ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS
tại phòng khám Đa khoa, chuyên khoa, Trại giam, Trung tâm 05, 06. Số bệnh
nhân toàn tỉnh hiện đang điều trị ARV là 605 bệnh nhân, trong đó có 13 trẻ em.
- Phối hợp với Quỹ tấm lòng vàng - Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây
dựng kế hoạch, tổ chức gặp mặt bệnh nhân HIV/AIDS, trẻ em nhiễm HIV/AIDS
đang điều trị ARV trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Giám sát dịch tễ về HIV/AIDS tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện
Sản - Nhi, Bệnh viện Lao & Bệnh phổi và 6 xã, thị trấn huyện Kim Bảng.
- Triển khai các hoạt động giám sát phát hiện người nhiễm HIV tại 6/6
huyện, thị xã, thành phố và thực hiên báo cáo giám sát ca bệnh hàng tháng theo
thông tư số 09/2012/TT-BYT.
Kết quả thực hiện
- Số trường hợp nhiễm HIV mới trong kỳ báo cáo: 12
- Số bệnh nhân AIDS phát hiện trong kỳ báo cáo: 04
- Số bệnh nhân tử vong do AIDS phát hiện trong kỳ báo cáo: 06
2. 1. 4. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe
- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, phổ biến cung cấp kiến
thức hướng dẫn cộng đồng thực hiện trong khu cách ly, khu phong tỏa và chăm
sóc sức khỏe tại nhà tại cộng đồng.
- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình xây dựng 11 phóng sự, 92 tin
truyền hình, 485 lượt hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện 5K. Cập nhật thông
tin, tin tổng hợp, tin hoạt động, phản ánh, cung cấp kiến thức và hướng dẫn
khác… với 432 tin; 218 bài và 305 ảnh.
- Hoàn thiện 02 số bản tin: số bản tin “Sức khỏe Hà Nam” số đặc biệt
chào mừng 66 năm ngày thày thuốc Việt Nam và bản tin số 3/2021với tổng số
1300 cuốn.
2. 2. Công tác khám chữa bệnh, giám định y khoa, giám định pháp y
- Thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện các quy chế bệnh viện, đặc biệt
quy chế: Thường trực; Cấp cứu; Chống nhiễm khuẩn. Nâng cao tinh thần, thái
độ phục vụ, chăm sóc người bệnh ở tất cả các tuyến (tỉnh, huyện, xã), nhất là
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế các
huyện/thị xã bố trí các khu cách ly, điều trị những trường hợp nghi nhiễm Covid
- 19 và các trường hợp F1.
- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận
nghèo, trẻ em, các đối tượng chính sách. Tổ chức khám, cấp cứu, chữa bệnh kịp
thời; người bệnh vào viện được đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo.
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- Duy trì công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
tại các cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân. Sở Y tế thành lập đoàn tiến hành kiểm
tra, đánh giá công tác y tế năm 2020 đối với toàn bộ các bệnh viện trong ngành,
trung tâm y tế các huyện, thị xã theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, nhằm kịp
thời giải quyết những vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh.
- Tiếp tục áp dụng những kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị tại
Bệnh viện đa khoa tỉnh và một số Trung tâm y tế huyện/thị xã.
- Công tác giám định trên địa bàn được triển khai thực hiện theo đúng quy
định của pháp luật.
- Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh không sảy ra sai sót
về chuyên môn, kỹ thuật trong khám chữa bệnh và điều trị.
Kết quả thực hiện:
- Tổng số lần khám bệnh tuyến tỉnh:
216.094 đạt 49,7% KH.
- Tổng số lần khám bệnh tuyến huyện:
172.368 đạt 50,4% KH.
2. 3. Công tác Dân số - KHHGĐ
Công tác truyền thông giáo dục về dân số và phát triển được duy trì. Nội
dung truyền thông chủ yếu tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW,
ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu khóa XII về
công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP, ngày
31/12/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Quyết
định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình sức khỏe Việt Nam.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh Hà Nam.
- Thực hiện tổng kết 18 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số; Báo cáo 10 năm
thực hiện Chiến lược Dân số và SKSS giai đoạn 2011 - 2020; Đề án “Chăm sóc
sức khỏe người cao tuổi” giai đoạn 2017 - 2020; Đề án “Tư vấn và kiểm tra sức
khỏe tiền hôn nhân” giai đoạn 2011 - 2020.
Kết quả thực hiện:
- Tổng số trẻ em sinh ra 6 tháng đầu năm là 4.950 trẻ so với cùng kỳ
năm 2020 giảm 209 trẻ tương đương giảm 4,05% (số trẻ sinh ra 6 tháng đầu
năm 2020 là 5.159 trẻ). Trong đó: Số trẻ trai 2.645 trẻ ; Số trẻ gái 2.305 trẻ.
- Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 1.039 trẻ bằng 21%.
2. 4. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm
ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.
Phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021: tuyên truyền trên Đài PTTH tỉnh; đăng 10 tin trên Website cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế và
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; tuyên truyền cơ động 24 buổi/6
huyện/thành phố/thị xã; treo 70 băng zôn.
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Kiểm tra 83 cơ sở thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó xử phạt 08
cơ sở số tiền 60.000.000 đồng với hành vi vi phạm về điều kiện chung bảo đảm
ATTP trong bảo quản thực phẩm: “Khu vực kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ,
biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh”.
Lấy 30 mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm
vi rút SARS-CoV2: kết quả: 30/30 mẫu âm tính với vi rút SARS-CoV2.
Giám sát ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (1 lần/tuần): vụ
ngộ độc thực phẩm: 00; NĐTP lẻ tẻ: 23 người; tử vong: 00.
Giám sát ATTP tại khách sạn Mường Thanh phục vụ Lễ công bố Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; Giám sát ATTP tại các bếp ăn:
Trung đoàn 151, Trường Cao đẳng y tế Hà Nam, trường Cao đẳng nghề Hà
Nam, toàn nhà Tiến Lộc... đảm bảo an toàn, không xảy ra sự cố về ATTP.
Thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 29 cơ sở.
2. 5. Công tác phòng chống các bệnh xã hội
* Công tác phòng chống Phong và Da liễu
- Thực hiện chăm sóc điều trị cho 63 bệnh nhân ngoại trú thuộc chương
trình phòng chống Phong tuyến tỉnh và tuyến huyện. Trong 6 tháng đầu năm
2021 phát hiện 01 bệnh nhân phong ngoài cộng đồng. Chăm sóc, điều trị cho 55
bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện phong Ba Sao.
- Thực hiện tốt công tác khám, điều trị, tư vấn cho bệnh nhân mắc bệnh
lây truyền qua đường tình dục, các bệnh về da.
* Công tác phòng chống bệnh Lao
- Tổ chức khám, cấp cứu kịp thời người bệnh. Bệnh nhân vào viện được
đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo.
- Phối hợp với các Sở, ngành, các đoàn thể tuyên truyền hoạt động phòng
chống lao nhân ngày thế giới phòng chống lao 24/3/2021.
- Duy trì cấp thuốc Chương trình chống lao quốc gia cho các đơn vị
huyện/thị xã/thành phố trong tỉnh.
- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhân viên y tế và
người bệnh đến cách ly phòng chống dịch Covid - 19 tại bệnh viện.
Kết quả thực hiện:
Tổng số lần khám bệnh
: 2.187 lần
Bệnh nhân mới phát hiện
: 225 BN
(+)
Trong đó: AFB
: 116 BN
AFB (-)+LNP
: 109 BN
* Công tác phòng chống bệnh Tâm thần
- Duy trì cấp phát thuốc cho bệnh nhân ở 109 xã/phường/thị trấn thông
qua Trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố.
- Thực hiện tốt công tác khám và điều trị nội trú, ngoại trú cho bệnh nhân;
các quy chế chuyên môn, quy chế thường trực cấp cứu.
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- Làm hồ sơ bệnh án quản lý cho các bệnh nhân Tâm thần phân liệt và
Đông kinh mới phát hiện lần đầu: 80 bệnh nhân. Số bệnh nhân vào điều trị nội
trú: 393 bệnh nhân.
- Tổng số người bệnh điều trị ngoại trú 4884 bệnh nhân, trong đó:
+ Động kinh: 1.148 bệnh nhân.
+ Tâm thần phân liệt: 3.736 bệnh nhân.
2. 6. Công tác dược, chất lượng thuốc
- Đảm bảo việc cung cấp thuốc cho công tác điều trị, công tác phòng
chống dịch (đặc biệt dịch Covid-19) kịp thời, chất lượng.
- Kiểm tra, giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng thuốc đối với các
công ty, trung tâm kinh doanh, bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc tư nhân, đảm bảo
an toàn thuốc trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện bổ sung những mặt hàng thuốc phục vụ công tác
khám và chữa bệnh trên địa bàn.
Kết quả thực hiện:
- Tổng số điểm kiểm tra, giám sát: 230 điểm, đạt tỷ lệ 55,4% KH.
- Tổng số mẫu thuốc lấy kiểm tra: 205 mẫu, đạt tỷ lệ 55,4% KH.
2. 7. Công tác đào tạo
- Tiếp tục thực hiện các nội dung đào tạo sau đại học (thạc sỹ, bác sỹ
chuyên khoa I, II) cho cán bộ y tế trong toàn ngành.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo chung của toàn ngành và triển khai thực hiện
kế hoạch.
- Trường Cao đẳng Y tế tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo học sinh sinh viên hệ cao đẳng, trung cấp chính quy và vừa làm vừa học. Hiện tại đang tổ
chức đào tạo 28 lớp với 762 học sinh, sinh viên.
2. 8. Công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập
Hiện tại, toàn tỉnh có:
- 316 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, trong đó có: 01 bệnh viện đa
khoa, 14 phòng khám đa khoa, 133 phòng khám chuyên khoa, 119 phòng chẩn
trị y học cổ truyền, 44 cơ sở dịch vụ y tế, 05 y tế cơ quan.
- 20 Công ty dược và Chi nhánh, 40 nhà thuốc, 564 quầy thuốc, 109 Tủ
thuốc của Trạm Y tế xã/phường/thị trấn. Các cơ sở hành nghề Dược trên địa bàn
đều thực hiện tốt các quy định về GPs trong sản xuất, phân phối, bán buôn, bán
lẻ thuốc và điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Bộ Y tế và chấp hành nghiêm các
quy định hiện hành đảm bảo nhu cầu về thuốc phục vụ nhân dân trên địa bàn.
2. 9. Công tác thanh tra
Tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị trong ngành và một
số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý nhà nước, chăm sóc sức
khỏe người lao động, kinh doanh bán lẻ thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất, chế
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn và vắc xin phục vụ phòng, chống dịch Covid19. Số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: 35 cơ sở, trong đó có 16 cơ sở vi phạm
với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước là 35.050.000 đồng.
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Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, trong kỳ, giải quyết khiếu nại, tố
cáo: Sở Y tế đã tiếp nhận 16 đơn. Trong đó có 15 đơn đủ điều kiện xử lý. Kết
quả: Số vụ việc đã giải quyết 04 vụ việc; số vụ việc đang giải quyết 01 vụ việc.
Tổ chức thường trực 24/24 đường dây nóng và hệ thống tiếp nhận, xử lý ý
kiến phản ánh của người dân qua số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế.
Tổ chức 01 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham
nhũng với 60 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.
2. 10. Công tác quản lý, điều hành
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai thực hiện
nhiệm vụ năm 2021 toàn ngành.
- Chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân
Sửu an toàn, vui tươi, tiết kiệm.
- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đặc biệt phòng chống dịch Covid 19
(tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo tuyến tỉnh, Ban chỉ đạo Ngành Y tế, kiện toàn
các đội cơ động phòng chống dịch; Tổ chức khu cách ly bệnh nhân tại các cơ sở
điều trị trong ngành, khu cách ly tập trung của tỉnh).
- Phối kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai triển khai khu điều trị bệnh nhân
Covid - 19 tại cơ sở 2 của bệnh viện trên địa bàn thành phố Phủ Lý.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết xây dựng bệnh viện dã chiến đáp ứng
yêu cầu khi dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp, tổ chức thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược, vệ sinh an toàn
thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện các nội dung triển khai dự án cải tạo, nâng cấp bệnh
viện đa khoa tỉnh và dự án xây dựng Phòng khám đa khoa Đồng Văn.
- Tổ chức Lễ hội Xuân Hồng năm 2021, kết quả thu được 332 đơn vị máu
(kế hoạch được giao 320 đơn vị), đạt 103,8% kế hoạch.
- Kiện toàn lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc trong ngành.
- Xây dựng đề án Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2020-2025 và đề án
Khám chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh.
(Kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 tháng đầu năm,ước thực hiện cả năm 2021 có phụ
lục kèm theo).
* Những tồn tại, vướng mắc
- Diễn biến dịch bệnh Covid - 19 ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng đến
hoạt động của một số đơn vị trong ngành.
- Trang thiết bị y tế các đơn vị y tế tuyến huyện tuy đã được đầu tư mua
sắm nhưng nhìn chung còn nghèo nàn.
- Năng lực quản lý điều hành ở một số đơn vị cơ sở còn có mặt hạn chế;
chưa năng động.
- Một số khó khăn vướng mắc trong thanh toán BHYT tại các cơ sở KCB
như công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh chưa được giải
quyết, làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.
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- Vấn đề tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp gặp không ít khó khăn do vấn đề
nhân lực, trang thiết bị và chất lượng cung cấp dịch vụ.
II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2022

1. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu
1. 1. Mục tiêu
- Tăng cường chất lượng hoạt động y tế dự phòng; thực hiện hiệu quả
công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn
tỉnh, đặc biệt dịch bệnh Covid - 19. Đảm bảo hiệu quả, an toàn trong tiêm chủng
phòng bệnh, tiêm chủng mở rộng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị trong
toàn tỉnh, mở rộng các loại hình dịch vụ trong khám chữa bệnh đảm bảo thuận
tiện, an toàn, hiệu quả cho người bệnh.
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và các trạm y tế xã
theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá công tác y
tế; huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư xây dựng nâng cấp cơ
sở vật chất, trang thiết bị y tế.
- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ y tế theo
đúng kế hoạch đã xây dựng.
- Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra những biến
động lớn về giá gây khó khăn cho người bệnh.
1. 2. Chỉ tiêu chủ yếu
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Chỉ tiêu
Số giường bệnh/10.000 dân
Số bác sỹ/10.000 người dân
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
Tỷ lệ giảm sinh
Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi
Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi
Tỷ số tử vong mẹ/100.000 sơ sinh sống
Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi SDD thể cân nặng/tuổi
Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi SDD thể CC/tuổi
Tỷ lệ trạm y tế xã, phường có bác sỹ làm việc
Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế

ĐV tính
Giường
Bác sỹ
%
‰
‰
‰
Bà mẹ
%
%
%
%

Năm 2022
24
8,3
0,8
0,1
4,7
6,9
20
9,6
20,7
100
100

2. Nhiệm vụ, giải pháp
2. 1. Nhiệm vụ
* Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo
Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
* Thực hiện công tác giám sát dịch, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn,
khống chế không để dịch Covid 19 tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai
giám sát, thanh kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
* Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cả 3 tuyến (tỉnh, huyện/thị
xã/thành phố, xã/phường/thị trấn); đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật cao trong
chẩn đoán và điều trị. Thực hiện nghiêm quy chế bệnh viện, quy chế chuyên môn,
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nâng cao năng lực, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Tăng cường công tác
kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
* Duy trì hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng công tác dân số và
phát triển; đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn việc cung cấp các dịch vụ KHHGĐ
cho các đối tượng. Khống chế sự gia tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh.
* Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn cho cán bộ, khuyến khích đào tạo nâng cao trên đại học, ưu tiên cho
đào tạo các chuyên khoa đầu ngành, đào tạo bác sỹ cho tuyến xã. Nâng cao chất
lượng đào tạo trường Cao đẳng Y tế.
* Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở y,
dược ngoài công lập. Cung ứng đầy đủ thuốc, đảm bảo chất lượng, nhất là thuốc
thiết yếu. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện quy định sử dụng thuốc an
toàn, hợp lý; không để thuốc kém chất lượng lưu hành trên địa bàn tỉnh.
* Tổ chức việc tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ
của các tổ chức phi chính phủ. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế.
* Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Giải pháp thực hiện
* Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày
25/10/2017 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Hà Nam lần thứ XX; Chương trình hành động số 54 - CTr/TU ngày 31/01/2018
của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 của Đảng.
* Kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, nghiệp
vụ chuyên môn, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn có năng
lực và kinh nghiệm về quản lý và điều hành.
* Thực hiện có hiệu quả các nội dung xã hội hoá về y tế, nâng cao trách
nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng; tăng cường
công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về công
tác chăm sóc sức khoẻ, công tác dân số và phát triển.
* Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức của người cán bộ y tế
trong phục vụ người bệnh.
* Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ và sử dụng có
hiệu quả các trang thiết bị y tế.
* Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động: Phòng chống dịch
bệnh, Khám chữa bệnh, thực hiện chương trình MTQG tại các tuyến tỉnh/huyện/xã.
* Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Y tế với UBND các huyện/thị
xã/thành phố và các ngành nhằm nâng cao trách nhiệm trong sự chỉ đạo, tổ chức
thực hiện có hiệu quả công tác y tế trên địa bàn.
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III. ĐỀ NGHỊ
UBND tỉnh, các Sở ngành tiếp tục quan tâm đến sự phát triển ngành y tế
của tỉnh.
Phần thứ hai
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện đầu tư công năm 2021
- Kế hoạch vốn năm được giao 36.680 triệu đồng, trong đó:
+ Kế hoạch vốn giao đầu năm: 8.000 triệu đồng;
+ Kế hoạch vốn bổ sung trong năm: 28.680 triệu đồng.
- Tình hình thực hiện giải ngân vốn:
Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị được giao kế hoạch vốn chưa thực hiện
giải ngân, dự kiến hết năm 2021 giải ngân toàn bộ vốn được cấp.
- Khối lượng thực hiện: Tổng khối lượng thực hiện các dự án được giao
kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ khởi công đến hết quý II năm 2021 ước
đạt: 94.923 triệu đồng, trong đó 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 9.339 triệu đồng.
2. Thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, tồn tại
2. 1. Thuận lợi
Các Dự án đầu tư trong Ngành Y tế tỉnh Hà Nam được sự quan tâm chỉ
đạo, hướng dẫn thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ngành liên
quan trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Dự án.
Các dự án đầu tư chuẩn bị đầu tư (cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa
tỉnh; Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền; Cải tạo, sửa chữa Trung tâm
y tế huyện Kim Bảng…) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn ngân sách
địa phương, ngân sách trung ương kịp thời để triển khai thực hiện.
2. 2. Khó khăn
Hiện tại, tiến độ thực hiện các dự án nói chung đảm bảo theo cam kết, tuy
nhiên, trong tình hình dịch bệnh NCOVI-19 vẫn diễn biến phức tạp, kế hoạch
thực hiện các dự án có thể bị ảnh hưởng.
Dự án cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh, có thời gian chuẩn bị đầu
tư, thực hiện đầu tư kéo dài (2016-2022), qua nhiều chủ đầu tư khác nhau, thực
hiện trên địa điểm đã bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng, một số hạng mục trong
dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
có thể không cần tiếp tục thực hiện; một số hạng mục cần bổ sung mới, để nâng
cao hiệu quả sử dụng, cần thực hiện điều chỉnh dự án.
2. 3. Ưu điểm
Công tác triển khai thực hiện Dự án tuân thủ theo trình tự quy định hiện hành.
Vốn cấp cho các dự án đan thực hiện tương đối đầy đủ, đảm bảo cho việc
thực hiện các công trình.
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2. 4. Tồn tại
Một số chủ đầu tư Dự án do không có chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư
nên còn hạn chế về kỹ năng quản lý dự án các đơn vị tư vấn chưa chủ động tham
mưu kịp thời cho chủ đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu, hiện tại, chủ đầu tư
có trách nhiệm rất lớn nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm, không có đủ chuyên
môn (do kiêm nhiệm) để kiểm soát lại đơn vị tư vấn. Các loại hồ sơ, tài liệu thực
hiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư của các đơn vị còn nhiều
thiếu sót, sắp xếp chưa hợp lý, khoa học nên việc sử dụng để phục vụ triển khai
thực hiện Dự án gặp nhiều khó khăn.
Tiến độ thực hiện các dự án chuẩn bị triển khai thực hiện và tiến độ giải
ngân vốn còn chậm.
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

(có phụ lục kèm theo Kế hoạch)
III. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Các dự án ngành y tế đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân để đảm
bảo tiến độ theo quy định, đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan quan tâm tạo
điều kiện trong quá trình thực hiện dự án./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở KH&ĐT;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

Trần Viết Huệ

11

