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UBND TỈNH PHÚ THỌ 
SỞ Y TẾ 

 

Số:           /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày        tháng 6 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phát triển y tế tỉnh Phú Thọ 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;Công văn số 

2760/BYT-KH-TC ngày 20/5/2020 của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch phát triển y 

tế 5 năm 2021 - 2025; 

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch phát triển y tế tỉnh Phú Thọ 5 năm giai 

đoạn 2021 - 2025 với những nội dung sau: 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Y TẾ 

 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2016–2020 

 I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 1. Công tác quản lý,điều hành 

 Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020; Sở Y tế đã tích cực tham mưu với 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh một số vấn đề trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

 - Kế hoạch số 2196/KH-UBND ngày 7/6/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai 

thực hiện công tác dân số và phát triển tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 

5182/KH-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về thực hiện Đề án 

kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020. 

 - Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII. 

 - Quyết định 2263/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều 

chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020. 

 - Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 vàNghị quyết số 15/2019/NQ-

HĐND ngày 14/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý. 

 - Quyết định số 1883/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về phê 

duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế giai đoạn 2019 - 2025; Kế 

hoạch số 601/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chương trình 

mục tiêu y tế - dân số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020. 

 - Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1511/UBND-KGVX ngày 

12/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TU 

ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới 

cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Thọ; Quyết định công 

bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Đề án tăng cường 
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đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 

2020-2025; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến 2030 của tỉnh 

Phú Thọ; Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt Đề án tổng thể thành lập và đầu tư xây dựng Trung tâm Sản Nhi trực 

thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở 

tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc 

dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao 

tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 – 2030; 

 Đồng thời, Sở Y tế ban hành nhiều văn bản kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn 

để chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện nhiệm vụ. 

 2. Củng cố tổ chức vàphát triển hệ thống y tế 

 Thực hiện Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ; Trong giai đoạn từ năm 2016đến năm 2020, hệ thống y tế công lập tỉnh 

Phú Thọ đã đổi mới, sắp xếp thugọn đầu mối nhằm tăng cường nguồn lực, cụ thể: 

 + Cơ quan Quản lý nhà nước về Y tế gồm: Sở Y tế; Chi cục DS- KHHGĐ; Chi cục 

ATVSTP và 13 Phòng Y tế cấp huyện. 

 + Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế: 

 - Hệ khám chữa bệnh: Trong giai đoạn 2016 - 2020, sáp nhập 11 Trung tâm y tế 

huyện vào Bệnh viện đa khoa huyện thành Trung tâm Y tế huyện hai chức năng và sáp nhập 

Bệnh viện Phục hồi chức năng vào Bệnh viện Y dược cổ truyền thành Bệnh viện Y dược cổ 

truyền & PHCN, sáp nhập Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Y tế 

phú thọ, đến nay hệ thống KCB gồm: 06 BV trong đó: Có 01 BVĐK tỉnh, 04 BVCK tỉnh, 

01 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện (BVĐK thị xã Phú Thọ trực thuộc Trường Cao đẳng Y 

tế) và 13 Trung tâm Y tế tuyến huyện (trong đó có 11 Trung tâm Y tế huyện hai chức năng);  

 - Hệ dự phòng có 4 trung tâm thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh thay vì 07 trung tâm 

trước đây (sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

Trung tâm Truyền thông GDSK, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thành Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật) và 277 trạm y tế xã, phường thị trấn. 

 Y tế ngoài công lập:  

 Toàn tỉnh hiện có 01 Bệnh viện tư nhân 100 GB và có trên 156 cơ sở hành nghề y tư 

nhân, trong đó có 92 phòng khám đa khoa và chuyên khoa; 23 cơ sở dịch vụ y tế; 41 phòng 

chẩn trị y học cổ truyền. Về lĩnh vực dược có 12 doanh nghiệp của tỉnh kinh doanh trong 

lĩnh vực dược; 03 chi nhánh đại diện của các công ty thuộc tỉnh ngoài; 1.368 cơ sở bán lẻ 

thuốc (thuộc các doanh nghiệp; quầy thuốc thuộc trạm y tế; nhà thuốc tư nhân).  

 3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế 

 Nhân lực y tế hệ công lập: 

 Giai đoạn 2016 - 2020: Bổ sung cho ngành y tế trên 1.600 biên chế và 277 định biên 

y tế xã phường thị trấn; cử đi học nâng cao trình độ 750 cán bộ trong đó có: 52 tiến sĩ và bác 

sỹ chuyên khoa II, 06 bác sỹ nội trú, 279 thạc sĩ và bác sỹ chuyên khoa I, 480 bác sĩ, dược sĩ 

đại học và 79 đối tượng khác. Thu hút được trên 460 Bác sỹ, dược sỹ. Toàn ngành có 6.714 

cán bộ y tế (trong đó: 5.143 theo chỉ tiêu biên chế tỉnh giao năm 2020, 1.571 cán bộ thuộc 

diện tuyển dụng xã hội hóa); đạt tỷ số 39,05 cán bộ y tế công lập trên 01 vạn dân; trong đó: 

Số có trình độ sau đại học chiếm sấp xỉ 9%, số có trình độ đại học chiếm 21,37%, số có 

trình độ cao đẳng chiếm 5,73%, số có trình độ trung cấp chiếm 59,55%, số có trình độ sơ 

cấp chiếm 3,96%. Tỷ số điều dưỡng/bác sĩ đạt 3,1 điều dưỡng trên 01 bác sĩ; tỷ lệ bác 

sỹ/vạn dân đạt 13.  
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 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ và y sỹ sản nhi hoặc nữ hộ sinh làm 

việc; 100% thôn, bản, khu dân cư có nhân viên y tế hoạt động. 

 Nhân lực Y tế ngoài công lập: 

 Về y: Có 370 người, trong đó có 01 Tiến sĩ Y khoa, 03 bác sỹ chuyên khoa cấp II; 55 

thạc sĩ Y khoa và bác sỹ chuyên khoa cấp I; 97 bác sỹ...; 

 Về dược: có 1.325 người, trong đó có 07 Tiến sĩ dược khoa ( Trường Cao Đẳng dược 

Phú Thọ ), 62 thạc sỹ dược khoa và dược sỹ chuyên khoa cấp I, 79 dược sĩ đại học, 270 

Dược sĩ trung học và 907 đối tượng khác.  

 4. Các hoạt động chuyên môn y tế và dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

 4.1. Truyền thông giáo dục sức khoẻ: 

 Các hoạt động truyền thông về công tác y tế được các đơn vị trong ngành chủ động 

truyền thông trên Website của đơn vị, qua mạng internet, truyền thông trực tiếp hoặc thông 

qua các hội thi của ngành y tế như: Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách thái độ phục 

vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế 

“Xanh - Sạch - Đẹp”. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng (Đài phát 

thanh - truyền hình tỉnh, huyện, Đài truyền thanh xã, Báo Phú Thọ) nhằm tạo sự đồng 

thuận, ủng hộ và tranh thủ sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, dư luận xã hội 

và nhân dân trong thực hiện các chính sách về y tế như: Chính sách bảo hiểm y tế, giá dịch 

vụ y tế, lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, chính sách dân số; quảng bá những thành 

công của ngành y tế; phản ánh khách quan các sự cố y khoa; cùng với truyền thông phổ 

biến, nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho mọi người nhằm thay đổi hành vi và 

chủ động thực hành bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của mỗi cá nhân và cộng đồng. 

 4.2. Y tế dự phòng: 

 Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành y tế chủ động xây dựng được một mạng lưới y tế 

dự phòng rộng khắp từ tỉnh tới khu thôn bản; đáp ứng khả năng giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý, bao vây dập dịch không để dịch lớn xảy ra; kịp thời ứng 

phó với các vấn đề sức khỏe liên quan đến thiên tai, thảm họa. Hầu hết các chỉ tiêu liên quan 

đến y tế dự phòng đều đạt kế hoạch giao.  

 Về cơ bản, Phú Thọ đạt được tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 

vào năm 2020 về y tế. Một số vấn đề về phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch 

khác cũng đạt được kết quả đáng khích lệ như: Luôn chủ động khống chế dịch bệnh, không 

để dịch bệnh bùng phát lớn, kịp thời dập tắt dịch bệnh; Số người mắc sốt rét 2,5 ca/1000 dân 

năm 2015, xuống còn < 1,3 ca/1000 dân năm 2020, không có sốt rét ác tính và không có 

bệnh nhân tử vong do sốt rét; các chỉ tiêu về phòng chống Lao: Tỷ lệ điều trị khỏi đạt 

93,8%, Chương trình phòng chống Phong.. đều đạt chỉ tiêu đề ra. Đảm bảo duy trì thành quả 

thanh toán bại liệt, loại trừ bệnh phong và loại trừ uốn ván sơ sinh. 

 Công tác phòng chống HIV/AIDS tiếp tục được triển khai sâu rộng. Các chỉ tiêu của 

dự án đều được thực hiện tốt: Đảm bảo 100% số đơn vị máu truyền được sàng lọc HIV; 

93,8% số bệnh nhân HIV/AIDSđược điều trị ARV; ước tính khoảng trên 80% người dân 

thành thị và trên 70% dân số nông thôn biết cách phòng chống HIV/AIDS; Trên 70% người 

nhiễm HIV/AIDS được quản lý, chăm sóc và tư vấn.Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng < 

0,3%. 

 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng được thực hiện tại 100% xã/phường/thị trấn 

trên toàn tỉnh. Hàng năm đã tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng, phát hiện quản lý và điều 

trị cho trên 7.000 lượt bệnh nhân. Đạt mục tiêu kế hoạch của chương trình. 

 Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Sở Y tế đã phối hợp cùng các cơ quan 
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liên quan tham mưu UBND tỉnh trong chỉ đạo, quản lý, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai các hoạt động nhằm đảm bảo ATVSTP mạng tính hệ thống, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. 

Công tác ATVSTP dần đi vào nề nếp, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm 10% so với giai đoạn 

2010-2015; giảm đáng kể các vụ ngộ độc có trên 30 người mắc, không có trường hợp nào tử 

vong do ngộ độc thực phẩm; đảm bảo chỉ tiêu đề ra là 83% người sản xuất (KH 80%), >85% 

cơ sở sản xuất thực phẩm đạt tiêu chuẩn VSATTP, >86% người quản lý, lãnh đạo được cập 

nhật kiến thức về VSATTP. 

 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) giảm từ 14,2% (năm 

2016) xuống còn 12,74% (năm 2020), đạt mục tiêu KH 2016 - 2020. 

 Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm luôn đạt trên 99,5% (cao 

hơn mức trung bình của cả nước > 90%); tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván AT2 + cho phụ nữ có 

thai hàng năm luôn đạt trên 98%.  

 Các chương trình MTQG về y tế khác đạt và vượt kế hoạch giao hàng năm. 

 Triển khai lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân tại tất cả 13 huyện/thành, 

thị; đến năm 2020 có trên 90% người dân trên địa bàn tỉnh được lập hồ sơ, khám, quản lý 

sức khỏe điện tử. 

 4.3. Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng: 

 Công tác KCB có những tiến bộ nhanh chóng cả về chuyên môn kỹ thuật, tinh thần 

thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện. Các kỹ thuật mới, hiện đại 

được ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị như chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính; đo 

độ loãng xương; siêu âm màu 3 chiều, 4 chiều, siêu âm Doopler tim mạch và Doopler sọ; 

phẫu thuật nội soi tiêu hoá, nội soi tiết niệu, nội soi khớp; phẫu thuật chấn thương sọ não - 

cột sống; phẫu thuật vết thương thấu tim, phổi; chọc dò áp xe gan có sự hướng dẫn của máy 

siêu âm; chạy thận nhân tạo; tán sỏi Laser kép; tim mạch can thiệp; điều trị ung thư toàn 

diện phẫu trị, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, sử dụng Robot trong can thiệp thủ thuật, 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào điều trị ung thư, đột quỵ, ghép tạng, mổ tim hở …Đi đôi với 

đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, các cơ sở KCB đã đặc biệt chú ý tới công tác giáo 

dục truyền thống, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trung 

ương dưới 1% (là một trong các tỉnh có tỷ lệ chuyển tuyến trên thấp nhất cả nước); 100% 

các bệnh viện đã có hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại. 

 Công tác xã hội hóa về y tế được đẩy mạnh, tỷ lệ giường bệnh xã hội hóa chiếm 

51,6%. Mạng lưới khám, chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở được mở rộng và củng cố, cụ thể: Giải 

pháp tập trung đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực nhằm 

phát triển hệ thống khám, chữa bệnh theo hướng chuyên sâu. Giai đoạn 2016 -2020, mạng 

lưới KCB từ tuyến y tế cơ sở đến tỉnh, cả công lập và ngoài công lập, được đầu tư cơ bản 

khang trang, hiện đại.  

 Khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi đạt 

kết quả tốt. Tỷ lệ các đối tượng chính sách có thẻ BHYT đạt 100%, tỷ lệ người nghèo tiếp cận 

dịch vụ y tế không có sự chênh lệch lớn so với nhóm mức sống khác nhau. 

 Tổ chức triển khai Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật cho tất cả 

các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh. Chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp giữa BHXH, 

Sở Y tế và các sở ngành trong việc thực hiện khám chữa bệnh bằng BHYT. Đến nay toàn 

tỉnh đạt 91,62% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Nhân dân ở hầu hết các vùng trong tỉnh 

được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao. 277/277 trạm y tế 

xã triển khai khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.  

 4.4. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em: 

 Giai đoạn này tập trung triển khai các đề án về nâng cao chất lượng dân số như: Đề 
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án chẩn đoán, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới 

tính khi sinh; Đề án tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân; Đề án tư vấn và chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ 

quan truyền thông tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ bằng nhiều hình thức đa 

dạng. Triển khai các biện pháp nhằm hạn chế đối tượng vi phạm chính sách dân số trên địa 

bàn. Công tác bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được 

duy trì theo hướng đa dạng hóa các biện pháp tránh thai và mở rộng các kênh cung ứng 

phương tiện tránh thai, dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh tiếp thị 

xã hội phương tiện tránh thai. 

 Các hoạt động được triển khai thực hiện đồng bộ trên khắp các tuyến, với chất lượng 

ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2019 là 1,041%; tỷ số giới tính khi 

sinh năm 2019 (nam/nữ) là 112/100; duy trì mức giảm sinh 0,2%. 

 Công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình được triển khai có 

hiệu quả trên toàn tỉnh. Đến năm 2019: 98,3% phụ nữ đẻ được khám thai trên 3 lần; 100% 

phụ nữ đẻ được cán bộ y tế chăm sóc; 100% phụ nữ đẻ được chăm sóc trong tuần đầu sau 

sinh; tỷ số chết mẹ giảm xuống còn 10,3 ca/100.000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ lệ nạo phá thai và 

đảm bảo phá thai an toàn ; Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván trên 2 mũi đạt 100%.  

 5. Dược, trang thiết bị và công trình y tế 

 5.1. Công tác Dược 

 Hệ thống cung ứng thuốc được củng cố và mở rộng đến 100% xã/phường/thị trấn, 

kể cả những xã vùng sâu, vùng xa; năm 2016 có 972 điểm bán lẻ thuốc (bình quân 

1.440 người dân có 1 điểm bán lẻ thuốc), đến năm 2020 có 1.368 điểm bán lẻ thuốc(bình 

quân1.023 người dân có 1 điểm bán lẻ thuốc). 

 Hàng năm, Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất, 

sinh phẩm cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập, đảm bảo cung ứng kịp 

thời, đáp ứng nhucầusử dụng thuốc thiết yếu, với chất lượng, giá cả thống nhất để phục 

vụ người bệnh. 

 5.2. Đầu tư trang thiết bị và công trình y tế 

 Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành y tế đã tích cực tranh thủ các nguồn lực tài 

chính để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị 

y tế cho các cơ sở y tế, với tổng số vốn được giao là 3.055.199 triệu đồng, bao gồm: 

 - Vốn NSNN: 161.000 triệu đồng (NS địa phương: 70.000 triệu đồng, NSTW: 

91.000 triệu đồng). 

 - Vốn ODA: 145.199 triệu đồng. 

 - Vốn xã hội hóa: 2.749.000,3 triệu đồng. 

 Năng lực tăng thêm đối với các đơn vị được đầu tư so với trước khi đầu tư như 

sau: 

 + Trang thiết bị y tế: Hàng trăm chủng loại thiết  bị y  tế được đưa vào phục vụ 

phát triển chuyên môn kỹ thuật, trong đó là một số thiết bị hiện đại, để triển khai kỹ 

thuật cao như: Hệ thống xạ trị, Hệ thống chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền DSA phục 

vụ can thiệp tim mạch, hệ thống chụp cộng hưởng từ, máy chụp CT scanner 16, 32,128 

lát cắt,máy siêu âm màu 4D, 3D, hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động, huyết học tự 

động, xét nghiệm miễn dịch tự động, hệ thống phẫu thuật nội soi full HD ổ bụng, các bộ 

dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa, phẫu thuật sọ não, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, 

Hệ thống siêu lọc thận, máy thở hiện đại, 100% cơ sở KCB đầu tư hệ thống oxy trung 

tâm… 
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 + Về cơ sở hạ tầng y tế: Trên 245.000 m2 sàn xây mới được đưa vào sử dụng. Đầu 

tư mới từ nguồn vốn xã hội hóa, hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình hiện đại theo 

mô hình bệnh viện khách sạn như: Trung tâm Sản Nhi trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh 

quy mô 560 giường bệnh, Khu điều trị chất lượng cao tại các Bệnh viện/Trung tâm y tế hai 

chức năng quy mô từ 100 đến 200 giường bệnh; Bệnh viện Y dược cổ truyền & PHCN và 

Bệnh viện Mắt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được đầu tư mới bằng nguồn vốn CTMT từ 

ngân sách trung ương và nguồn vốn xã hội hóa. 

 252/252 trạm y tế tuyến xã được cải tạo, nâng cấp và xây mới từ nguồn ngân sách 

tỉnh, một phần nguồn kinh phí do EU tài trợ để đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020 

(91%). 

 Về giường bệnh: Tổng số giường bệnh tuyến tỉnh/huyện tăng, đạt 6.385 giường 

bệnh vào năm 2020 (tương đương khoảng 46 giường bệnh/vạn dân). Tình trạng quá tải, 

phải nằm ghép bệnh nhân tại các bệnh viện đã cơ bản được giải quyết. 

 6. Tài chính y tế 

 Trong giai đoạn 2016 - 2020, có một số chính sách quan trọng đã tác động đến cơ 

chế hoạt động của ngành y tế, đó là quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, 

thực hiện tự chủ tài chính và xã hội hóa y tế, cụ thể: 

 - Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT: Các cơ sở khám chữa bệnh 

công lập và ngoài công lập thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT(mức giá 

bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương) theo các văn bản sau: Thông tư liên tịch 

số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính; Thông tư số 

39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế; Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 

05/7/2019 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số39/2018/TT-

BYTngày30/11/2018 của Bộ Y tế. 

 - Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của 

Quỹ BHYT: Cáccơ sở khám, chữa bệnh công lập thực hiện theo Nghị quyết 03/2017/NQ-

HĐND ngày 14/7/2017 và Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh 

Phú Thọ quản lý. 

 - Triển khai thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo 

kế hoạch, lộ trình của tỉnh; triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị 

định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài 

chính đốivớiđơnvịsự nghiệp y tế, Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ về một 

số cơ chế, chính sách trong phát triển y tế . Đến nay, trong ngành 100% các đơn vị sự 

nghiệp được UBND tỉnhgiao thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên. 

 - Tổ chức triển khai Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật cho tất cả 

các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh. Chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp giữa BHXH, 

Sở Y tế và các sở ngành trong việc thực hiện khám chữa bệnh bằng BHYT. Đến nay toàn 

tỉnh đạt 91,62% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Nhân dân ở hầu hết các vùng trong tỉnh 

được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao. 277/277 trạm y tế 

xã triển khai khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.  

 7. Thực hiện ba khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, triển khai Công 

nghệ thông tin 

 Giai đoạn 2016 - 2020, Ngành Y tế triển khai quyết liệt về cải cách thủ tục hành 
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chính, các thủ tục được cắt giảm về thời gian và quy trình giải quyết, hiện chỉ các thủ tục 

hành chính trong toàn ngành ở mức độ 3 và 4. 

 Một trong những khâu đột phá quan trọng, đó là: Ngành Y tế thực hiện ứng dụng 

công nghệ thông tin vào trong quản lý đơn vị, qua đó các thủ tục trong khám, chữa bệnh cho 

người dân được rút ngắn, giảm thời gian chờ đợi, minh bạch trong thanh toán viện phí. Hiện 

tại: 100% cơ sở KCB thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lấy số tự động khi đi 

khám bệnh, báo gọi khám bệnh tự động, dùng thẻ khám chữa bệnh thông minh khi đi khám 

bệnh; Năm 2019, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ 

thông tin trong y tế giai đoạn 2019 - 2025, kết quả năm 2020 các cơ sở KCB triển khai 

thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, rút ngắn thời gian thanh toán cho người bệnh. Tiến 

tới đến hết năm 2020: Hoàn chỉnh Trung tâm điều hành, triển khai đồng bộ các phần mềm 

ứng dụng CNTT tại tuyến y tế cơ sở, làm giầu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa 

bàn theo quy định, triển khai hoàn chỉnh hệ thống Telemedicine theo cụm trạm y tế phục vụ 

khám và điều trị từ xa (kết nối với Trung tâm y tế huyện/Bệnh viện đa khoa tỉnh, trung 

ương), triển khai đồng bộ, nâng cấp các phần mềm HIS, LIS, PACS và bệnh án điện tử, ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khám, chữa bệnh trong một số chuyên ngành tại các cơ sở KCB. 

Số hóa trong ngành y tế trong năm 2020. 

 II. TỒN TẠI VÀ HẠNCHẾ 

 1.Hoạt động của hệ thống y tế thôn, bản tại nhiều địa phương đang gặp khó 

khănvà hiệu quả chưa cao.  

 2. Vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT hằng năm.  

 3. Kết quả huy động nguồn lực đầu tư lĩnh vực y tế còn hạn chế. 

 4. Thiếu hụt đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, chuyên ngành, chuyên 

sâu; Cơ cấu cán bộ tại một số đơn vị chưa thực sự cân đối. 

 5. Chất lượng cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân được nâng cao, tuy 

nhiên nhu cầu của người dân còn cao, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế còn chưa thực sự 

đáp ứng ở mức tốt nhất, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở. 

 6. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn tiềm ẩn nhiều thách thức, nguy cơ cao, kết 

quả thực hiện được chưa thực sự bền vững. 

 7. Hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ chưa bền vững, các chỉ số (tỷ lệ sinh con 

lần 3 trở lên, tỷ số giới tính khi sinh) có xu hướng gia tăng; các dịch vụ kiểm tra sức 

khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, sàng lọc ung thư đường sinh 

sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa được mở rộng. 

 8. Việc quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập còn hạn chế. 

 III. NGUYÊN NHÂN VÀ TỒN TẠI HẠN CHẾ 

 1. Nguyên nhân khách quan 

 - Chế độ đãi ngộ thấp cho nhân viên y tế thôn bản còn thấp. 

 - Tổng số dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của toàn tỉnh được giao hàng 

năm chưa đáp ứng nhu cầu thực tế khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân 

trong tỉnh, số lượng các cơ sở khám, chữa bệnh tăng và mở  rộng phạm vi hoạt động, tăng 

phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao dẫn tới tăng  chi phí khám chữa bệnh BHYT. 

 - Nguồn lực đầu tư cho y tế còn hạn chế, kinh phí dành cho công tác Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình, An toàn vệ sinh thực phẩm chưa đáp ứng với nhiệm vụ được giao. 

 2. Nguyên nhân chủ quan 

 - Mạng lưới y tế tư nhân tuy phát triển nhưng chưa thực sự mạnh; Chưa thu hút 
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được các nhà đầu tư chiến lược và nguồn lực đầu tư bệnh viện tư nhân, công nghiệp sản 

xuất thuốc, dược liệu, đầu tư nuôi trồng cây thuốc, dược liệu quý... 

 - Chiến lược dài hạn trong đào tạo cán bộ chuyên ngành, chuyên sâu chưa thực sự 

hiệu quả. 

 - Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở chưa thực sự đáp ứng nhu cầu chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

 - Sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt 

trong thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, An toàn vệ sinh thực phẩm, quản 

lý hành nghề y, dược tư nhân. 

Phần II 

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Y TẾ 5 NĂM 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

   A. DỰ BÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

 I. THUẬN LỢI 

 - Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số luôn 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củaTỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnhvà các Bộ, ngành 

Trung ương cùng như các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh; sự phối 

hợp của các Sở, ngành nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số phù hợp với 

điều kiện thực tiễn tại tỉnh. 

 - Hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao 

sức khỏe nhân dân và công tác dân số ngày càng hoàn thiện, đáp ứng kịp thời để giải 

quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác y tế, chăm sóc sức khỏe và dân số. 

 - Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển trong điều kiện chính trị và 

xã hội ổn định. 

 - Nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe ngàycàng được quan tâm. 

 - Sự thay đổi cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong lĩnh vực y tế như: Cơ chế tự 

chủ của các đơnvị sự nghiệp y tế, chính sách BHYT, chính sách về xã hội hóa y tế đã tạo 

sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, công tác quản lý, điều hành hoạt động, nâng cao chất 

lượng dịch vụ y tế và thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của các cơ sở y tế trên địa bàn 

tỉnh. 

 II. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 

 - Một số cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực y tế còn thiếu và chưa đồng bộ ảnh 

hưởng tới sự phát triển công tác y tế như: Đến nay Chính phủ chưa ban hành Nghị định 

thay thế Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài 

chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; 

chính sách BHYT còn bất cập, nhất là cơ chế giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT chưa đáp ứng nhu cầu thực tế khám, chữa bệnh của người dân; chưa có chính sách 

hiệu quả để thu hút cán bộ y tế có chuyên môn cao công tác lâu dài tại y tế cơ sở. 

 - Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế đưa vào thực tế đã phát sinh nhiều bất 

cập cần sớm được sửa đổi, bổ sung. 

 - Gánh nặng về sự thay đổi mô hình bệnh tật, bệnh không lây nhiễm ngày càng gia 
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tăng, bên cạnh đó một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch luôn tiềm ẩn và có thể 

bùng phát thành dịch. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe cộng đồng và phát sinh bệnh tật. 

 - Việc kiểm soát chất lượng ATTP còn gặp nhiều khó khăn do: Trên thị trường lưu 

thông ngàycàng nhiều sản phẩm thực phẩm không đảm bảo ATTP; bên cạnh đó ý thức, 

trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm chưa cao, 

tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật và xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công tác Dân số - KHHGĐ tuy 

đã đạt được thành quả đáng khích lệ nhưng chưa thực sự bền vững; tỷ lệ mất cân bằng 

giới tính còn cao. 

 - Nguồn lực tài chính đầu tư cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh chưa đáp ứng nhu 

cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đa dạng. Trong khi, giá dịch vụ y tế 

chưa được tính đúng, tính đủ các yếu tố đầu vào. 

 III. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

 - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hànhTrung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

 - Nghị quyết số21-NQ/TW ngày 25/10/2017của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hànhTrung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

 - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

 - Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần 

thứ sáu Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình 

mới. 

 - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 376/QĐ-TTg ngày 20/3/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ  phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, 

bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quả và các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015 - 

2025, số 2348/QĐ-TTg  ngày 05/12/2016  phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 phê duyệt Chương 

trình sức khỏe Việt Nam, số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 về ban hành lộ trình thực hiện các 

mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. 

 - Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

 - Quyết định số 1883/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể ứng 

dụng công nghệ thông tin ngành y tế giai đoạn 2019 – 2025.  

 - Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII. 

 - Kế hoạch 2237/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về tăng cường đào tạo, 

chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2020-2025; 
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Kế hoạch số 2516/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành 

động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến 2030 của tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch xây dựng 

và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 2236/KH-

UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc dinh 

dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm 

vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2030... 

 B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 I. MỤCTIÊU 

 1. Mục tiêuchung 

Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, góp phần tăng tuổi thọ, bảo đảm mọi người 

dân Phú Thọ đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh; củng 

cố hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường kiểm soát bảo đảm an toàn thực 

phẩm; thực hiện có hiệu quả và bền vững công tác dân số; đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật 

tư, vắc xin, sinh phẩm y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, phòng bệnh của nhân dân và 

sử dụng thuốc an toàn hợp lý; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính y tế; đẩy mạnh 

cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành y tế. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân: 15. 

- Tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân: 50. 

- Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ làm việc: 100%. 

- Duy trì tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia: 100%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: Trên 93%. 

- Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đúng tiêu chuẩn: 100%. 

- 100% các cơ sở y tế ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin, số hóa ngành y tế theo 

lộ trình Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-UBND, ngày 

31/7/2019. 

- Cải cách thủ tục hành chính: > 90% đạt mức độ 4. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin: > 99,5%. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi (thể nhẹ cân): 10%. 

- Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số: 1,036%. 

- Tỷ số giới tính khi sinh: 110,7 bé trai/100 bé gái. 

Một số chỉ tiêu y tế cơ bản đến năm 2025 (Phụ biểu kèm theo) 

 II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 1. Công tácquản lý nhà nước 

- Tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về một số vấn đề trọng tâm trong 
công tác y tế trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

+ Đề xuất nội dung Quy hoạch phát triển ngành y tế vào Quy hoạch tỉnh Phú 

Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển công tác y tế, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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+ Xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế 
tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021- 2025. 

 + Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch của tỉnh thực hiện các kế hoạch liên 

quan về dân số và phát triển đến năm 2025 (Ban hành theo Kế hoạch số 2516/KH-UBND 

ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt 

Nam đến 2030 của tỉnh Phú Thọ). 

 + Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các CTMT quốc gia về y tế 

- dân số giai đoạn 2021-2025. 

 - Triển khai các Đề án, kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành trong giai đoạn 2020 - 

2025: Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế giai đoạn 2019 - 2025; 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII; Kế hoạch 2237/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về tăng 

cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai 

đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 2516/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến 2030 của tỉnh Phú Thọ; Kế 

hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025. 

 - Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chínhsách của 

Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung vào 

các lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm; hành nghề y, y học cổ truyền, hành nghề dược, 

kinh doanh mỹ phẩm, vắc xin, sinh phẩm; thực hiện chính sách pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. 

 2. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo phát triển nhân lực y tế 

 - Tăng cường triển khai thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quảnlý tổ chức, 

biên chế, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập.  

 - Triển khai hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế: Xây dựng, trình 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Phú Thọ 

giai đoạn2021-2025. 

 - Tiếp tục thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2012củaThủ 

tướng Chính phủ để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 

cho cán bộ y tế. 

 - Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp đến 

năm 2030 và tổ chức thực hiện. 

 3.Về chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe tiến tới bao phủ sức khỏe 

toàn dân 

 - Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe như ăn uống hợp vệ sinh; 

phòng chống tác hại của rượu bia; tăng cường vận động thể lực... 

 - Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; chăm sóc dinh dưỡng hợp lý trong 1.000 ngày vàng 

đầu đời; giám sát tình trạng suy dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 

tuổi, phụ nữ có thai; phát hiện và giả quyết kịp thời các vấn đề dinh dưỡng trong tình trạng 

khẩn cấp. 

 - Chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh: Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, an toàn cho 

mọi trẻ em trong diện tiêm chủng. 

 - Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hóa chất độc hại đến 

sức khỏe con người. Tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. 
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 - Lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, làm giầu dữ liệu qua hệ thống quản lý KCB tại các cơ 

sở KCB, khám sức khỏe định kỳ; quản lý các bệnh không lây nhiễm ngay tại y tế cơ sở; 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;, người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn 

lao động. 

 - Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thực 

hiện kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo 

chuỗi, truy xuất nguồn gốc. 

 4. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và hiệu quả hoạt động của y tế cơ 

sở. 

 - Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, 

không để dịch lớn xẩy ra.. Ưu tiên nguồn lực cho phòng chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh 

sốt rét. Củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng, đảm bảo đủ vắc xin trong chương trình 

tiêm chủng mở rộng. 

 - Tiếp tục triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, 

tiêm chủng, quản lý bệnh tật, theo dõi hồ sơ sức khỏe người dân bằng HSSK điện tử, thường 

xuyên cập nhật thông tin, chỉ số sức khỏe khi đi khám sức khỏe, chữa bệnh. 

 - Y tế tuyếnhuyện:Tiếp tục mở rộng quy mô giường bệnh, nâng hạng đối với các 

trung tâm y tế  huyệnđủ điều kiệnđể đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. 

 - Y tế tuyếnxã: 

+ Tập trung triển khai chủ trương đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động của y tế 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Chương trình hành động số 1379/CTr- BYT 

ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

+ Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn, tập 

trung vào các nhiệm vụ chính thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sócsức khỏe ban đầu: 

Theo dõi, tư vấn về sức khỏe; chăm sóc giảm nhẹ; phục hồi chức năng; chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em; mở rộng phạm vi triển khai quản lý, điều trị ngoại trú một 

số bệnh không lây nhiễm; theo dõi, quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn. 

+Triển khai xây dựng mô hình ứng dụng Telemedicin hỗ trợ trong khám, chữa 

bệnh; thí điểm trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, phòng khám 

bác sĩ gia đình cùng làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và khám, 

chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. 

5. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh 

- Đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. 

- Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tỉnh; thực hiện lộ trình liên thông, công nhận 

kết quả xét nghiệm, áp dụng Đề án triển khai hệ thống PACS (hệthốnglưutrữvà 

truyềnhìnhảnh)trong chẩn đoán hình ảnh không in; luân phiên hai chiều cán bộ y tế, 

chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; xây dựng bệnh 

viện xanh-sạch-đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới chăm sóc toàn diện người bệnh. 

- Phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh theo hướng bệnh viện đa trung tâm, chuyên sâu. 

Nâng hạng Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ 



13  

quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử, tới chẩn đoán xét nghiệm, 

khám, chữa bệnh từ xa. 

6. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn y tế và dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình 

- Tiếp tục nỗ lực giảm mức sinh, tiến tới đạt mức sinh thay thế; nâng cao chất lượng 

dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản; đưa tỉ số giới tính khi sinh về gần mức cân 

bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố 

dân số hợp lý, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền 

vững của tỉnh, đạt được các mục tiêu chính như sau: 

- Bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,35 con, quy mô dân số ở mức 

1.555,8 nghìn người. 

- Mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp 

tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh, hỗ trợ sinh sản.  Tỉ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 

thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 50%. 

- Tỷ số giới tính khi sinh dưới 110,7 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. 

- Chỉ số phát triển con người (HDI) tương đương mức bình quân của cả nước; chiều 

cao người 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ đạt 156 cm.  

-  Tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 70%; 

70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất; 80% 

trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. 

- Tuổi thọ bình quân đạt 74,1 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 67 

năm; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được theo dõi quản lý sức khỏe, được khám 

chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung; 

-  Bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý, đảm bảo người di cư được tiếp cận đầy đủ và công 

bằng các dịch vụ xã hội cơ bản; 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ 

liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn tỉnh. 

7. Ứng dụng Công nghệ thông tin 

Thực hiện thành công các mục tiêu Đề án Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông 

tin ngành y tế giai đoạn 2019 - 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1883/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019, cụ thể: 

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động của trạm y tế, tiến tới loại bỏ sổ sách giấy. Quản 

lý HSSK điện tử cho người dân; kết nối liên thông các dữ liệu trong KCB BHYT, tiêm 

chủng, quản lý bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm. 

- Hoàn thành kết nối mạng giữa các cơ sở KCB và các nhà thuốc, bảo đảm kiểm soát 

xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra và việc bán thuốc theo đơn trên toàn tỉnh. 

- Tăng cường chẩn đoán, điều trị từ xa (Telemedicin), gắn với đào tạo, chuyển giao 

kỹ thuật. 

- Ứng dụng CNTT phổ biến tri thức trong phòng bệnh, chưa bệnh và nâng cao sức 

khỏe, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. 

 8. Thực hiện tốt công tác cung ứng thuốc trên địa bàn 

 - Bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu 

phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khuyến khích sử dựng thuốc sản xuất trong nước. 

- Tăng cường đấu thầu tập trung bảo đảm công khai, minh bạch nhằm giảm giá thành 

thuốc, thiết bị, hoá chất, vật tư y tế. 
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- Tiếp tục thực hiện các chương trình chuẩn hóa và quản lý chất lượng thuốc: GMP, 

GLP, GSP, GPP. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu 

hành trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời thuốc, mỹ phẩm nhập lậu, thuốc giả, 

không rõ nguồn gốc; thanh tra, kiểm tra việc cung ứng, sử dụng vắc xin, sinh phẩm tại 

các cơ sở y tế trên địa bàn. 

- Nghiên cứu để có chính sách đặc thù trong phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh, 

nhất là các dược liệu quý hiếm; ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển các vùng chuyên canh, 

hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu.  

9. Về tài chính y tế và bảo hiểm y tế 

- Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh 

vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhaann dân, nhất là các đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc, vùng miền núi. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tăng mức chi 

thường xuyên hệ y tế dự phòng, cho trạm y tế cấp xã để đảm bảo kinh phí thực hiện theo 

dõi, quảnlýsức khỏe đến từng người dânvà chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

 - Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các cơ sở y tế công lập 

theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị; giá dịch vụ y tế được 

tính đúng, tính đủ chi phí và có tích lũy để đầu tư phát triển, bảo đảm công khai, minh 

bạch, gắn với chất lượng dịch vụ. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. 

Đa dạng hóa các hình thức đối tác công tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh trang 

bình đẳng không phân biệt công-tư trong cung cấp dịch vụ y tế. 

 - Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; Tăng 

cường các giải pháp để quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối 

đa tình trạng vượt dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT và tình trạng lạm dụng thẻ BHYT, 

sử dụng dịch vụ quá mức cần thiết trong khám, chữa bệnh. 

10. Tăng cường hợp tác quốc tế.  

Đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn lực đầu tư cho 

công tác y tế và dân số. Đẩy mạnh hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo và trao đổi 

chuyên gia, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tăng cường hợp tác liên doanh, 

liên kết với nước ngoài trong phát triển cơ sở khám chữa bệnh, dự phòng, chăm sóc người 

cao tuổi tập trung, các cơ sở ứng dụng kỹ thuật cao về hỗ trợ sinh sản, cơ sở xét nghiệm, ... 

phù hợp với những nội dung ưu tiên của tỉnh và pháp luật Việt Nam. 

 III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG. 

1. Thời gian: Kế hoạch thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. 

2. Phạm vi:Kế hoạchđược thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

 IV. DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN. 

1. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch:7.961.883 triệu đồng (Bằng chữ: 

Bẩy ngànchín trăm sáu mốt triệu, tám trăn tám ba triệu đồng). 

2. Cơ cấu nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch bao gồm: 

Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã), nguồn xã hội hóa và 

nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn khác). Trong đó:  

2.1. Nguồn ngân sách Trung ương: 

- Nguồn kính phí thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vung khó 

khăn, sử dụng vốn vay ADB: 118,122 tỷ đồng (vốn vay ADB) 



15  

- Nguồn kinh phí CTMT quốc gia giai đoạn 2021-2025: 122,240 tỷ đồng. 

2.2. Nguồn ngân sách tỉnh: 

- Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vung khó khăn, sử 

dụng vốn vay ADB: 15,661 tỷ đồng. 

- Ngân sách chi sự nghiệp y tế giai đoạn 2021-2025: 5.850 tỷ đồng. 

- Nguồn kinh phí CTMT quốc gia giai đoạn 2021-2025: 321,360 tỷ đồng. 

- Đầu tư trang thiết bị cho 13 Trung tâm y tế tuyến huyện: 200 tỷ đồng. 

2.3. Nguồn xã hội hóa và nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn khác):  

- Đầu tư cơ sở vật chất cho 13 Trung tâm y tế tuyến huyện: 1.200 tỷ đồng 

- Thực hiện XHH Kế hoạch Dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025: 34,5 tỷ đồng. 

 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 1. Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Y tế về việc triển 

khai thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

 Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tổ 

chức xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch của từng đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện 

theo định kỳ cho các cấp có thẩm quyền. 

 2. Trân trọng đề nghị: 

 - Các ban, ngành, đoàn thể, các sở ngành liên quan phối hợp với Sở Y tế theo chức 

năng, nhiệm vụ của mình trong việc triển khai, theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch. 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu nguồn lực, trình UBND tỉnh đề 

xuất phân bổ NSNN cho ngành Y tế theo nội dung kế hoạch đề ra và theo tinh thần Nghị 

quyết 18 của Quốc hội. 

 3.Các Phòng  chức năng, Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể. phù hợp với các vấn đề ưu tiên, mục tiêu, nhiệm vụ chủ 

yếu đã nêu trong Kế hoạch. Triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

 Phòng  Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế là đơn vị đầu mối tổng hợp, giúp Giám đốc Sở 

Y tế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 

 Nơi nhận: 
      - Bộ Y tế (để báo cáo); 

      - UBND tỉnh (để báo cáo); 

      - Các Sở, ban ngành trong tỉnh (để ph/h); 

      - UBND các huyện, thị, thành (để ph/h); 

      - GĐ và các PGĐ Sở; 

      - Các đơn vị y tế (để thực hiện); 

      - Các Phòng thuộc Sở (để thực hiện); 

      - Lưu:VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 
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