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Phụ lục: ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH Y TẾ 

GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050 

 

1. Các quan điểm phát triển
1
 

- Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của 

cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế 

là nòng cốt. 

- Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư 

cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy 

động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 

nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời 

khuyến khích hợp tác công - tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu 

cầu. 

- Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây 

dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương 

châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền 

tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ 

truyền với y học hiện đại, quân y và dân y. Phát triển dược liệu, công nghiệp 

dược và thiết bị y tế. 

- Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn 

dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình 

đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch 

vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả 

nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở. 

- Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên 

môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Hệ 

thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân; được chỉ đạo thống nhất, xuyên 

suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong 

phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính 

quyền địa phương. 

2. Các mục tiêu phát triển 

a) Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phù 

hợp với yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn dân, của từng người 

dân thể hiện tính ưu việt của chế độ; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm 

các tỉnh thành trong khu vực, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngày 

                                                           
1
 Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 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. 



3 
 

càng cao và đa dạng của nhân dân, hướng tới mục tiêu công bằng, chất lượng, 

hiệu quả và hội nhập quốc tế. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Bảo đảm mọi người dân được theo dõi sức khỏe; được chăm sóc, bảo vệ, 

nâng cao sức khỏe; được tiếp cận với các dịch vụ y tế phòng bệnh, khám chữa 

bệnh thuận lợi, chất lượng. 

- Bảo đảm an ninh y tế, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, các tình 

huống khẩn cấp. Củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế dự phòng, bảo 

đảm đủ năng lực dự báo, giám sát và phát hiện sớm, khống chế kịp thời, có hiệu 

quả các dịch bệnh; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, kiểm soát các yếu 

tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. 

- Phát triển mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đáp 

ứng nhu cầu nhân dân, phù hợp với mô hình bệnh tật và xu hướng già hóa dân 

số. Phát triển một số bệnh viện y tế chuyên sâu, cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao 

để giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến cuối. Củng cố, phát triển hệ 

thống cấp cứu ngoại viện. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá công tác y tế. 

- Tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức, mạng lưới các cơ sở làm công tác dân 

số - kế hoạch hóa gia đình, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp trong 

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương 

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

- Xây dựng và củng cố các cơ sở kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn, cơ 

sở giám định theo hướng thu gọn đầu mối, nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm, 

kiểm định, kiểm chuẩn về chất lượng dịch vụ y tế, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, 

trang thiết bị y tế, vắc xin và sinh phẩm y tế; củng cố, sắp xếp lại các cơ sở giám 

định y khoa, giám định pháp y và pháp y tâm thần. Nâng cấp Trường Trung học 

y tế thành Trường Cao đẳng y tế để phát triển mạnh hơn hoạt động đào tạo 

nguồn nhân lực cho ngành. 

c) Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Tuổi thọ trung bình đạt 77,45 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 68 năm. 

- Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền 

túi của hộ gi  đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. 

- Bảo đảm tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vắc xin. Giảm tỉ 

suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn dưới 13‰; dưới 1 tuổi còn dưới 7‰. 

- Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%; 

khống chế tỉ lệ béo phì ở người trưởng th nh dưới 10%. Chiều c o con người 

của tỉnh 18 tuổi tương đương chiều c o con người Việt Nam 18 tuổi: đối với 

nam là 168,5 cm, nữ là 157,5 cm. 

- Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế 

xã, phường, th  trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều tr  một số bệnh không 

lây nhiễm. 
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- Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sĩ, 3,0 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng 

viên trên 10.000 dân. Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%. 

- Tỉ lệ hài lòng củ  người dân với d ch vụ y tế đạt trên 90%. 

- Cơ bản chấm dứt các d ch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét. 

3. Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

a) Quy hoạch mạng lưới y tế xã, ấp: 

- Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các Trạm y tế xã, phường, 

thị trấn để đạt chuẩn quốc gia về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, phấn đấu 100% 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Thực hiện duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng định kỳ mỗi năm 1 lần vào 

quí IV hàng năm đối với 100% các trạm y tế, nhằm duy trì chất lượng và tiêu 

chuẩn yêu cầu theo qui định hiện hành của Bộ Y tế. 

- Đến năm 2030, bảo đảm toàn bộ các Trạm y tế có tối thiểu 01 Bác sĩ làm 

việc chuyên trách, có nữ hộ sinh cao đẳng hoặc y sỹ sản nhi; có 01 nhân viên y 

học cổ truyền chuyên trách; 01 dược sỹ cao đẳng (có thể kiêm nhiệm) để quản lý 

thuốc trên địa bàn xã. Trạm y tế có tủ sách chuyên môn và sinh hoạt chuyên 

môn hàng tháng. 

b) Quy hoạch phát triển mạng lưới y tế dự phòng: 

- Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực 

chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để đảm bảo đủ khả 

năng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác y tế dự phòng trên địa 

bàn tỉnh. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh; định 

lượng hóa chất và tồn dư trong thực phẩm; các trang thiết bị hiện đại trong lĩnh 

vực y tế dự phòng
2
. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. Nâng cao năng lực, đầu tư trang thiết bị để thực hiện kiểm 

soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, truy suất nguồn gốc và kiểm 

soát ngộ độc thực phẩm
3
. 

- Các Trung tâm y tế cấp huyện được bổ sung nhân lực, trang thiết bị y tế, 

nâng cao chuyên môn kỹ thuật đủ sức đảm đương các nhiệm vụ công tác y tế dự 

phòng trên địa bàn huyện. Tối thiểu 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện được đầu tư 

trang thiết bị y tế hiện đại về sinh học phân tử lĩnh vực y tế dự phòng. 

- Nâng cao năng lực Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm tại các Trung tâm Y 

tế tuyến huyện. Được trang bị đủ test xét nghiệm, năng lực chuyên môn giám sát 

các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

                                                           
2
 Nghị quyết 113/NQ-HĐND ngáy 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh BRVT v/v phê duyệt Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: dự án sửa chữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 
3
 Quyết định 3804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án: Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 
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- Củng cố công tác y tế dự phòng tại các Trạm y tế xã, doanh nghiệp sản 

xuất, trường học; tăng cường nhân lực và các trang thiết bị thiết yếu và cơ sở vật 

chất để các Trạm y tế triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế công cộng tại 

cộng đồng. 

- Đẩy mạnh các hoạt động và kiện toàn mạng lưới y tế trong các doanh 

nghiệp và trường học. Tập trung xử lý ban đầu các trường hợp cấp cứu, ngộ độc, 

thảm họa, phòng chống dịch bệnh. 

c) Quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh - vận chuyển cấp cứu: 

Mục tiêu phấn đấu năm 2025, đạt tỷ lệ 30 giường bệnh/10.000 dân; đến 

năm 2030, đạt tỷ lệ 32 giường bệnh/10.000 dân. 

- Phát triển mạng lưới bệnh viện tuyến huyện, thị xã, thành phố và 

các Phòng khám đa khoa khu vực: 

+ Đến năm 2030, trừ thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa là nơi có bệnh 

viện đa khoa cấp tỉnh, khu vực, tại 6 huyện còn lại, mỗi huyện quy hoạch phát 

triển 01 Trung tâm Y tế đạt tiêu chuẩn hạng III với quy mô giường bệnh từ 100 

đến 300 giường, đảm bảo khám chữa bệnh cho mọi người dân. Tiếp tục duy 

trình Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đạt tiêu chuẩn hạng II. Đảm bảo đáp 

ứng trên 90% nhu cầu khám chữa bệnh thông thường và trên 80% nhu cầu khám 

chữa bệnh với kỹ thuật cao. Đến năm 2050 đảm bảo đáp ứng trên trên 90% nhu 

cầu khám chữa bệnh với kỹ thuật cao. Từng bước hiện đại hoá trang thiết bị và 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.  

+ Đến trước năm 2025, hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư 

trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, quy mô 100 giường 

bệnh
4
. 

+ Đến trước năm 2025, hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư 

trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ, quy mô 150 giường bệnh
5
. 

+ Riêng tại thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa là nơi đặt các bệnh 

viện đa khoa và chuyên khoa tỉnh, do vậy tiếp tục duy trì Trung tâm y tế thực 

hiện chức năng y tế dự phòng và khám chữa bệnh, không có giường bệnh lưu 

trú. Hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhân lực, 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho TTYT thành phố Vũng Tàu
6
 và thành 

phố Bà Rịa
7
 trước năm 2025. 

+ Tại Côn Đảo, do quy mô dân số nhỏ, Trung tâm y tế dân quân y sẽ đảm 

đương chung nhiệm vụ khám chữa bệnh và y tế dự phòng. Đến năm 2025 hoàn 

thành xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho 60 giường bệnh; đến 

                                                           
4
 Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. 

5
 Nghị quyết 113/NQ-HĐND ngáy 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh BRVT v/v phê duyệt Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: dự án mở rộng TTYT thị xã Phú Mỹ. 
6
 Nghị quyết 113/NQ-HĐND ngáy 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh BRVT v/v phê duyệt Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: dự án xây dựng TTYT thành phố Vũng Tàu. 
7
 Nghị quyết 113/NQ-HĐND ngáy 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh BRVT v/v phê duyệt Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: dự án mở rộng, cải tạo, nâng cấp TTYT thành phố Bà Rịa. 
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năm 2035 hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho 100 

giường bệnh
8
. 

+ Phấn đấu đến trước năm 2025 chất lượng bệnh viện tuyến tỉnh đạt mức 

4, chất lượng bệnh viện tuyến huyện đạt mức 3; đến năm 2030 chất lượng bệnh 

viện tuyến tỉnh đạt mức 4,5 trở lên, chất lượng bệnh viện tuyến huyện đạt mức 4 

trở lên
9
. 

- Phát triển các Bệnh viện công lập tuyến tỉnh: 

+ Đầu tư cơ sở, trang thiết bị Bệnh viện Bà Rịa, quy mô 900 giường, đạt 

tiêu chuẩn bệnh viện hạng I theo quy định của Bộ Y tế, hoàn thành vào trước 

năm 2025. 

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng Bệnh viện Vũng Tàu, quy mô 500 giường 

bệnh, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, hoàn thành 

vào trước năm 2030. 

+ Trước năm 2025, hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất các bệnh viện 

chuyên khoa, đạt tiêu chuẩn hạng II, gồm: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 100 

giường bệnh
10

, Bệnh viện Mắt
11

. 

+ Đầu tư trang thiết bị y tế dự án: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh 

viện Mắt, TTYT Châu Đức và TTYT Xuyên Mộc. 

+ Thành lập Bệnh viện Sản – Nhi; Bệnh viện Ung Bướu; Bệnh viện Đột 

quỵ. 

- Phát triển các Trung tâm chuyên ngành tuyến Tỉnh: 

+ Mở rộng chức năng/thành lập, kiện toàn cơ sở/đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị/nâng cao năng lực quản lý và thực hiện kiểm nghiệm, kiểm định, 

kiểm chuẩn về chất lượng dịch vụ y tế, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết 

bị y tế, vắc xin và sinh phẩm y tế. 

+ Thành lập Trung tâm cấp cứu 115, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

xe cứu thương đủ năng lực cấp cứu người bệnh. 

+ Sắp xếp lại cơ sở giám định y khoa, giám định pháp y theo hướng sáp 

nhập vào bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. 

- Quy hoạch các cơ sở khám chữa bệnh của các Bộ, ngành: 

+ Đối với các cơ sở y tế của các bộ ngành và tổ chức kinh tế như: Trung 

tâm y tế dầu khí, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 vẫn huy động cơ sở nói 

trên vào danh mục cơ sở khám, chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh 

của nhân dân. 

                                                           
8
 Quyết định 2742/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư mới TTYT 

quân dân y huyện Côn Đảo. 
9
 Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ VII. 

10
 Quyết định 2845/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp 

TTYT huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Lao và bệnh phổi. 
11

 Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. 
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+ Y tế quân đội: 

 

+ Y tế Công an: 

 

+ Y tế Biên phòng: 

Đề nghị các ngành góp ý 

- Quy hoạch phát triển cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân: 

Đến năm 2025, phát triển 03 bệnh viện tư với quy mô dưới 500 giường 

bệnh; đến năm 2030 phát triển 05-06 bệnh viện tư, quy mô khoảng 1.100 

giường, đến năm 2050 phát triển 08-10 bệnh viện tư, khoảng 2.000 giường. Đến 

2025 khu vực tư nhân có thể đáp ứng khoảng 15% nhu cầu khám chữa bệnh của 

nhân dân trong tỉnh và đến 2030, tỷ lệ này dự kiến là trên 30%. 

- Quy hoạch hệ thống vận chuyển cấp cứu: 

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 của 

tỉnh với quy mô 20 giường bệnh. Ngoài ra còn cần đầu tư đủ trang thiết bị cho 

hệ thống vận chuyển cấp cứu này như xe để vận chuyển cấp cứu, các phương 

tiện cấp cứu, đào tạo nhân lực,... 

+ Tối thiểu có 07 xe cấp cứu chuyên dụng với đầy đủ các trang thiết bị 

cấp cứu hoặc có thể làm các tiểu phẫu tại chỗ. Đảm bảo phục vụ cho tất cả các 

địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Phát triển một số trạm vận chuyển cấp cứu vệ tinh tại các khu vực xa 

trung tâm y tế tại các Trạm y tế. 

+ Xây dựng hệ thống thông tin điều hành cấp cứu và vận chuyển cấp cứu 

cho toàn Tỉnh. 

Ngoài ra còn củng cố nâng cấp các khoa, phòng hồi sức cấp cứu ở các 

bệnh viện, Trung tâm y tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

d) Phát triển lĩnh vực dược: 

- Hoàn thiện bộ máy quản lý dược tại tất cả các tuyến: Tỉnh, huyện và xã. 

Có đủ cán bộ chuyên trách quản lý hành nghề dược tư nhân, thanh tra dược tại 

tuyến tỉnh vào năm 2025; 100% số Phòng y tế huyện có dược sĩ đại học vào năm 

2025. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực và đồng bộ trên địa bàn 

tỉnh. Tỷ lệ cán bộ quản lý về dược tại cả 3 tuyến được đào tạo kiến thức và kỹ 

năng quản lý là 75% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030. Tăng cường đào tạo 

dược lâm sàng. 

- Đến năm 2030: Bệnh viện, TTYT công lập có kho thuốc đạt tiêu chuẩn 

“Thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP”, có phần mềm quản lý thuốc đến tận 

khoa lâm sàng. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn 
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“Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc” - GLP. 100% bệnh viện, TTYT có bộ phận 

dược lâm sàng; bệnh viện đa khoa tỉnh có Dược sĩ có trình độ Thạc sỹ/Chuyên 

khoa I chuyên ngành dược lâm sàng. Đạt tỷ lệ 3 dược sĩ/vạn dân, trong đó dược 

sĩ lâm sàng chiếm 30%. 

- Sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dược: đến năm 2025 

tại 95% các cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh dược phẩm thuộc tuyến 

tỉnh và tuyến huyện, tỷ lệ tương ứng vào năm 2030 là 100%. 

- Nâng cao năng lực của Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ 

phẩm. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để Phòng kiểm nghiệm của Trung tâm đạt 

tiêu chuẩn "thực hành kiểm nghiệm tốt" (GLP) vào năm 2025. 

đ) Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Xây dựng và triển khai đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) trong ngành y tế, kế hoạch hệ thống y tế thông minh ngành y tế giai đoạn 

2020  2025, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của trạm y tế xã, 

triển khai lập, quản lý và theo dõi hồ sơ sức khỏe cá nhân và bệnh án điện tử và 

kết nối các thông tin, dữ liệu quản lý khác như khám, chữa bệnh BHYT, tiêm 

chủng, quản lý bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và phòng, chống dịch. 

- Hoàn thành việc kết nối mạng giữa cơ sở khám bệnh 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 quốc. 

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

chuyển giao kỹ thuật. Ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến tri thức trong 

phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y 

tế. 

- Xây dựng và từng bước hình thành một hệ thống chăm sóc sức khoẻ và 

phòng bệnh thông minh, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối trong toàn ngành Y tế và 

hệ thống thông tin chung của tỉnh và Bộ Y tế; hướng tới mục tiêu xây dựng đô 

thị thông minh, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong công tác chăm sóc 

sức khỏe, tham gia vào hệ thống đô thị thông minh theo các nhiệm vụ của Nghị 

Quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh đã đề ra. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hoàn chỉnh, đồng 

bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động CNTT của ngành Y tế. Xây 

dựng Trung tâm điều hành trong công tác quản lý nhà nước, trong hoạt động 

khám chữa bệnh, y tế dự phòng, theo dõi và cảnh báo dịch bệnh, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt 

nhiệm vụ cải cách hành chánh, phục vụ công tác quản lý nhà nước về y tế. 

- Hoàn thiện triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử và công tác chỉ 

đạo, điều hành đến tất cả các đơn vị trong ngành y tế và kết nối liên thông với 

các cơ quan trong tỉnh và Bộ Y tế. Tất cả các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 

liên quan đến hành chính công tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đều được 

quản lý bằng phần mềm. 
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- Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện thông minh 

cho 02 Bệnh viện đa khoa tỉnh: Đến năm 2022, hoàn thiện các phần mềm quản 

lý và số hóa bệnh viện: Triển khai hệ thống phần mềm HIS, LIS, RIS/PACS, 

EMR tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế bảo đảm khả năng kết nối 

liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối liên 

thông với tất cả các trang thiết bị hiện có trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(máy xét nghiệm, máy chẩn đoán hình ảnh, các màn hình tương tác, các thiết bị 

cầm tay cá nhân, …) trên mạng nhằm nâng cao khả năng tự động hóa.  

- Các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông 

tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh để xây dựng lộ trình đáp ứng “bệnh viện thông 

minh” (Mức 6 của Thông tư 54). Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-

BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới 

không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt. 

e) Phát triển nguồn nhân lực y tế: 

- Về chỉ tiêu số lượng bác sĩ/10.000 dân. 

+ Đến năm 2030 số bác sĩ/10.000 dân đạt 11 bác sĩ; số dược sĩ/10.000 

dân, là 3 dược sĩ. 

- Về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sâu (đa khoa, chuyên khoa) 

cho các tuyến: 

+ Đến 2025 phấn đấu 100% trưởng, phó khoa có trình độ sau đại học 

(chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ hoặc tiến sĩ). Hệ chuyên khoa ưu tiên 

dành cho người làm việc ở các cơ sở thực hành; hệ hàn lâm (tiến sĩ, thạc sĩ) 

dành cho khu vực nghiên cứu và giảng dạy (Trường Trung học y tế). 

+ Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh: cần có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa 

sâu và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, đủ trang thiết bị và điều kiện làm việc 

thích hợp với nhiệm vụ đi kèm. Các bác sĩ này cũng đảm nhiệm việc bồi dưỡng 

chuyên môn theo cách "cầm tay chỉ việc”, "chuyển giao kỹ thuật” cho nhân viên 

y tế tuyến dưới. 

- Chú trọng đào tạo nhân lực cho hệ dự phòng (bác sĩ chuyên vệ sinh lao 

động, vệ sinh dịch tễ học, kỹ thuật viên y,...), cho các cơ sở y tế dự phòng. 

g) Quy hoạch sử dụng đất cho phát triển hệ thống y tế đến năm 2030 

và công tác bảo vệ môi trường: 

- Về nhu cầu sử dụng đất: Đến cuối năm 2020, diện tích sử dụng cho 

mục đích y tế là 75 ha. Dự kiến đến năm 2030 là 95 ha. 

- Giải pháp bảo vệ môi trường: 

+ Quy hoạch, lựa chọn vị trí địa điểm xây dựng cơ sở y tế phù hợp; 

+ Toàn bộ các cơ sở y tế phải xây dựng tường rào bảo vệ kiên cố để cách 

ly với môi trường xung quanh; 
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+ Các cơ sở y tế xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp trong thời kỳ quy 

hoạch phải xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải y tế đạt tiêu chuẩn 

quy định để xử lý triệt để nước thải trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

+ Các cơ sở y tế đã xây dựng, chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải, chậm nhất đến năm 2023, toàn bộ các cơ sở y tế cấp huyện trở lên phải có 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Đến năm 2025 các trạm y tế 

xã, phường phải có bộ phận xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. 

+ Phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung 

theo đề án của UBND tỉnh. 

Trên đây là định hướng phát triển ngành Y tế để tích hợp vào quy hoạch 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050./. 
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