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KHẨN                                      
KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW,
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới ngành Y tế năm 2020

  

Căn cứ Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 06/8/2018 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm
sóc  và  nâng  cao  sức  khỏe  nhân  dân  trong  tình  hình  mới;  Quyết  định  số
2575/QĐ-UBND ngày 13/09/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển
khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 06/08/2018 của Ban
chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ ngành Y tế năm 2019 như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Mục đích:

a) Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
giao cho ngành Y tế để tổ chức triển khai thực hiện.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị,
tổ chức trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

c) Tập trung phòng chống dịch Covid-19, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch;
khoanh vùng xử lý; thu dung điều trị kịp thời; tăng cường truyên truyền phòng
chống dịch bệnh.

2. Yêu cầu:

a) Căn cứ vào kế hoạch của Sở Y tế, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

b) Nâng cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đảm bảo chất lượng,
hiệu quả công việc.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế và y tế ngành trong
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

1.1. Các Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức học
tập, quán triệt đầy đủ các nội dung của Chương trình hành động số 29-CTr/TU



ngày 06/08/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

1.2. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của Ngành,
các đơn vị, các phòng thuộc Sở Y tế tham mưu trình UBND tỉnh đưa các mục
tiêu, chỉ tiêu về sức khỏe, y tế và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe như môi
trường thể dục, thể thao văn hóa... để thực hiện các mục tiêu này.

1.3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo
về Sở Y tế.

2. Về nâng cao sức khỏe nhân dân

2.1. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe làm đầu mối:

-  Tăng cường tuyên truyền vận  động  để nâng cao nhận thức, thay  đổi
hành vi như: chế độ dinh dưỡng hợp lý; bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường
luyện tập thể dục thể thao; vận động toàn dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không
hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia…

- Tuyên truyền về kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
ngành Y tế giai đoạn 2019 - 20251, Chương trình sức khỏe Việt Nam.

-  Tiếp tục  tuyên  truyền giáo  dục  pháp  luật  về  y  tế,  y  đức,  Thông tư
07/2014/TT-BYT về Quy tắc ứng xử tại các cơ sở y tế, Bảo hiểm y tế, Luật
Khám chữa bệnh, đề án 1816, … cũng như cuộc vận động học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Truyền thông các chương trình mục tiêu Y tế-Dân số và chương trình đề
án của tỉnh; truyền thông phòng chống các bệnh không lây nhiễm: Đái tháo
đường, cao huyết áp, tim mạch, ung thư, cách sàng lọc thiếu Iốt; truyền thông
trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh
– Truyền hình tỉnh theo hợp đồng trách nhiệm và các Chương trình y tế.

2.2. Trung tâm Y tế Dự phòng làm đầu mối: 

a)  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng triển khai  thực
hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 20202. Thời gian
hoàn thành kế hoạch: quý I/2020.

b) Phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phòng chống
tai nạn thương tích trẻ em trong nhà trường, trong cơ sở giáo dục và cộng đồng.
Thời gian hoàn thành kế hoạch: quý I/2020.

2.3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh thực
hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 19/4/2018 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy năm 2020. Thời gian hoàn thành kế hoạch: quý I/2020.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm thuộc phạm vi quản lý.

1 QĐ số 1806/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh; QĐ số 729/QĐ-SYT ngày 12/9/2019 của SYT.
2 Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh.
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2.3. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS làm đầu mối:

Triển khai,  theo dõi,  giám sát  tổ chức cai  nghiện các chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh.

2.4. Các Phòng thuộc Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị trực thuộc:

a) Phòng Nghiệp vụ: triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, thảm
họa và cấp cứu các tai nạn giao thông.

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính: hướng dẫn, giám sát, thực hiện phân loại,
thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại theo quy định của Bộ Y tế
và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Về phòng, chống dịch bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm gắn với
đổi mới hoạt động y tế cơ sở

3.1. Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế làm đầu mối: Theo dõi thực hiện
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; Kế hoạch phát triển mạng lưới y tế cơ sở3.

3.2. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế làm đầu mối:

a) Triển khai hoạt động chuyên môn về phòng chống dịch bệnh, quản lý
bệnh không lây nhiễm đến các Trạm Y tế xã; triển khai các chương trình mục
tiêu về y tế, tiêm chủng, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân.

b) Triển khai kế hoạch kết hợp quân dân y, y tế biển đảo.

c) Triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử theo lộ
trình  Áp dụng mô hình bệnh án điện tử theo Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày
28/12/2018 của Bộ Y tế Quy định hồ sơ bệnh án điện tử.

d) Xây dựng kế hoạch có lộ trình phù hợp để tiến tới mọi người dân đều
được theo dõi, quản lý sức khoẻ: khám quản lý sức khỏe học sinh, người cao
tuổi, người lao động, trẻ em dưới 16 tuổi…

3.3. Trung tâm Y tế Dự phòng chủ trì:

a) Xây dựng kế hoạch ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, đặc
biệt các dịch bệnh mới nổi; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng,
chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra.

b) Chủ động tham mưu triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở
rộng; tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

c) Tập trung triển khai phòng, chống bệnh không lây nhiễm; quản lý chất
thải y tế tại các cơ sở y tế; phòng, chống, giảm thiểu tác hại của các yếu tố nguy
cơ môi trường từ hoạt động y tế ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

3.4. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS triển khai các hoạt động có hiệu
quả trong phòng, chống HIV/AIDS; Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí triển khai có
hiệu quả hoạt động phòng, chống lao.

3 Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh.
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3.5. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế tham mưu triển khai mô hình Trạm Y tế
tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Tăng cường khám chữa bệnh
tuyến y tế cơ sở.

3.6. Các Phòng thuộc Sở Y tế, các đơn vị tham mưu thực hiện:

- Bệnh viện Y học cổ truyền: Triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi
chức năng cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

- TTYT các huyện thị thành: xây dựng Kế hoạch và triển khai khám sức
khỏe cho người cao tuổi, học sinh.

3.7. Trung tâm Y tế Quân – Dân y Côn Đảo: Đẩy mạnh kết hợp quân -
dân y, phát triển mạng lưới y tế ở Côn đảo. Tiếp tục đề xuất nâng cao năng lực
cho Trung tâm Y tế Quân Dân y huyện Côn Đảo để đáp ứng nhu cầu phòng
bệnh, khám, điều trị cho nhân dân, bộ đội và các lực lượng vũ trang trên đảo.

4. Về nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc
phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

4.1. Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế làm đầu mối:

a) Kêu gọi xã hội hóa các bệnh viện tư nhân để đạt chỉ tiêu giường bệnh;
phát triển một số cơ sở khám, chữa bệnh với chất lượng dịch vụ kỹ thuật cao
trên địa bàn tỉnh. 

b) Tiếp tục triển khai cơ chế quản lý, hoạt động, tài chính, nhân lực gắn
trao quyền tự chủ cho các đơn vị.

4.2. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế làm đầu mối:

a) Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa
bệnh ở các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Tiếp tục duy trì, triển khai Đề án
thuê chuyên gia, Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 (Quyết định số 1816/QĐ-
BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên
môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”) trên địa bàn tỉnh. 

b) Tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng
bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ. Tăng chỉ tiêu
số lượt khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền các tuyến. 

4.3. Văn phòng Sở Y tế làm đầu mối:

a) Rà soát điều tiết, nâng giường bệnh các đơn vị sự nghiệp ở các tuyến
đảm bảo đủ phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2020 nâng
giường bệnh cho Bệnh viện Tâm thần và TTYT Xuyên Mộc.

b) Tăng cường đào tạo đội ngũ thầy thuốc, trong đó có đội ngũ thầy thuốc
có trình độ chuyên môn sâu, thầy thuốc y học cổ truyền.

c) Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, chú trọng nâng cao y đức; xây dựng
bệnh viện xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn
diện người bệnh. 
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4.4. Bệnh viện Bà Rịa: Tập trung xây dựng Bệnh viện Bà Rịa “Văn minh,
thân thiện, hiện đại”. Thành lập khoa vệ tinh của Bệnh viện Bà Rịa tại các trung
tâm Y tế tuyến huyện để chia sẻ người bệnh, khắc phục tình trạng quá tải.

4.6. Bệnh viện Y học cổ truyền: Tham mưu Sở Y tế chương trình phát
triển y học cổ truyền, tăng chỉ tiêu số lượt khám, chữa bệnh bằng y học cổ
truyền, tăng cường vai trò của y học cổ truyền trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe
và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

5. Công tác Dược và thiết bị y tế

5.1. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế làm đầu mối:

a) Tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương; thực hiện mua
sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc bảo đảm công khai, minh bạch,
chống thất thoát, lãng phí.

b) Xây dựng và thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối
cơ sở dữ liệu các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kiểm soát xuất
xứ, giá, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra, hạn dùng và chất lượng thuốc qua đó
chấn chỉnh việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo Đề án tăng cường kiểm
soát kê đơn và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế.

5.2. Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế làm đầu mối: Thực hiện cơ chế
đầu tư, mua sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư, hóa chất, thiết bị y tế
bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí. Tổ chức đấu thầu
trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế.

6. Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế

6.1. Văn phòng Sở Y tế làm đầu mối:

a) Tham mưu xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về Đề án Phát triển nhân
lực ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030
để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực cho Ngành.

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm các bệnh viện trong đào tạo nguồn nhân
lực y tế. Kiến nghị điều chỉnh và bổ sung các chính sách đãi ngộ xứng đáng đối
với cán bộ y tế để động viên, khuyến khích đội ngũ bác sỹ đang công tác và
sẽ thu hút mới.

6.2. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế làm đầu mối: 

a) Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến áp dụng tại các
cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

b)  Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, ưu tiên cho các nghiên cứu
ứng dụng, chú trọng nghiên cứu các chỉ số sức khỏe, các chỉ số y sinh học phù
hợp cho người dân trên địa bàn tỉnh.

7. Đổi mới hệ thống tổ chức và cung cấp dịch vụ y tế

7.1. Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế làm đầu mối:
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Theo dõi Đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo
Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

7.2. Văn phòng Sở Y tế:

- Lĩnh vực khám chữa bệnh và phục hồi chức năng: Rà soát điều tiết,
nâng quy mô giường bệnh cho các cơ sở  điều trị để đảm bảo đủ nhu cầu khám
chữa bệnh của nhân dân.

- Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Thành lập Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng (Trung tâm Y
tế Dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức
khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe).

-  Lĩnh vực đào tạo: Nâng cấp trường Trung cấp Y tế thành Trường Cao
đẳng Y tế.

- Tuyến xã: Kiện toàn hệ thống Trạm Y tế theo Nghị định 117/2014/NĐ-
CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ Quy định về Y tế xã, phường, thị
trấn; Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 

+ Điều chỉnh, bố trí nhân lực các Trạm Y tế phù hợp, đảm nhiệm công tác
chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu và khám chữa bệnh thông thường, quan
tâm khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

+  Kiện toàn tổ chức Trạm Y tế gắn chức năng nhiệm vụ với y học gia
đình, y tế học đường và phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

7.3. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế làm đầu mối phối hợp các Phòng thuộc Sở
Y tế và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Sở Y tế đẩy mạnh công tác
tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy định luân phiên người
hành nghề trong các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý: luân phiên giữa các
bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện và ngược lại; giữa các huyện; giữa Trung
tâm Y tế huyện với Trạm Y tế xã và ngược lại; giữa các xã để nâng cao trình độ
chuyên môn cho cán bộ y tế.

8. Tiếp tục đổi mới tài chính y tế

8.1. Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế làm đầu mối:

a) Tham mưu xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách sự
nghiệp y tế theo hướng dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, ưu
tiên ngân sách cho y tế cơ sở, Côn Đảo và các lĩnh vực phong, lao, tâm thần …

b) Thực hiện lộ trình chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp
trực tiếp cho cơ sở khám chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế
gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, khuyến khích sử dụng dịch
vụ y tế ở tuyến dưới.

c)  Triển khai thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. 
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d)  Theo dõi chính sách chi cho người nghèo từ Quỹ hỗ trợ khám, chữa
bệnh cho người nghèo. 

8.2. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế làm đầu mối:

Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các “Gói dịch vụ y tế cơ bản
do bảo hiểm y tế thanh toán” phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y
tế và “Gói dịch vụ y tế cơ bản do ngân sách nhà nước chi trả” phù hợp với khả
năng của ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung chủ yếu trong Kế hoạch này (kèm
Phụ lục), căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Trưởng phòng
chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở:

- Khẩn trương xây dựng/ tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai
thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Kế
hoạch đã đề ra.

- Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế làm đầu mối theo dõi, đôn
đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả
thực hiện kế hoạch và kiến nghị lãnh đạo Sở Y tế các biện pháp thực hiện hiệu
quả kế hoạch đề ra.

- Giao Văn phòng Sở Y tế làm đầu mối xây dựng tiêu chí, đánh giá thi đua
về kết quả thực hiện kế hoạch trong từng năm.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước
ngày 30 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh.

Kèm theo: Phụ lục: Phân công thực hiện một số nhiệm vụ./.

Nơi nhận:                              GIÁM ĐỐC
- Bộ Y tế;
- UBND tỉnh;
- Các PGĐ SYT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các PYT huyện, thị, thành; 
- Các đơn vị y tế ngành; Phạm Minh An
- Các Phòng thuộc SYT;
- Cổng TTĐT SYT;
- Lưu: VT, NVY.
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