
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc  Ip  - Tir do - Hinh phüc 

S& INQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

NGH QUYET 
A A A A A A .. A A Phe duyçt "Phat trien hç thong y te, nang cao chat ltrçrng hoat dçng cac co' so' y te 

cong 1p dap frng yell CU chäm soc sfrc khöe nhân dan, nãng cao châtlirçrng dan 
s6 trên da bàn tinh Quãng Trj giai doan 2022-2026, djnh htro'ng den 2030" 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR4 
KHOA VIH, KY HQP THU 10 

Can ct Lut Td chzc chmnh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015; Lugt tha 
ddi bá sung môt s diu cüa Lut T chic chInh quyn dia  phwcing ngày 
22/11/2019, 

Can cii' Luát Báo v thc khóe Nhán dan ngày 30/6/1989; 

Can th Quyét djnh s 122/QD-TTg ngày 10/01/2013 cza Thz tzthng C'hInh 
phü v viçc phê duyçt chiln lzro'c Quá'c gia báo v, chám soc và nâng cao thc 
khOe nhân dan giai don 2011- 2020, tcm nhIn dé'n nàm 2030, 

Can cá Nghj Quyé't s 41/2021/QHJS ngày 13/11/2021 cüa Quc ht7i ye 
viêc hoat dông cha1t vá'n tai ig) hQp th& 2, Quc h3i khóa XV, 

Xét Ta trinh sO' /TTr-UBND ngày / /2022 cña UBND tinh v vic 
phê duyçt "Phát trién h tMng y té', náng cao chá't lu'çrng hogt d5ng các cc' say 
té cong 4p dáp &ngyêu ccu chám soc thc khOe nhán dan, nâng cao chaA't  hto'ng 
dan s trên dia bàn tinh Quáng Trj giai doan 2 022-2026, djnh hu'O'ng dn 
2030 ", Báo cáo thá'm tra cia Ban Van hóa - Xà ht5i Hôi dng Nhán dan tinh;j 
kiin cza Dgi biAu Hç5i dng Nhân dan tinh tgi Icj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt D an "Phát trin h théng y th, nâng cao chit hrçing 
hot dng các cci sâ y t cong 1p dáp üng yêu cu chäm soc sue khóe nhân dan, 
nãng cao cht hxqng dan s trén dja bàn tinh Quáng Trj giai don 2022-2026, 
djnh huàng dn 203 0"vci nhüng ni dung chInh sau: 

I. Myc tiêu chung: 

- Nang cao süc khOe ngtr&i dan câ v th chit, tinh thn, tm vóc, tui thQ Va 
chit krqng cuc sng. Giâm tT  1 mc bnh, tü vong và tan tt do bnh, djch bnh. 
Xây drng h thing y th phát trin dng bO,  cong bang, chat hrqng, hiu qua a 
hi nhp quc t. Quan tam vic bào v, chäm soc và nâng cao sirc khOe dng 
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bào dan tc thiu s và min nüi, ngi.thi yu th trén dja bàn tinh. U'u tiên phát 
trin mt s trung tam chuyên sâu cht hrqng cao, bnh vin chuyên khoa. Xây 
diing di ngü can b y t có phAm cht dao  düc t&, dü nàng 1irc dáp irng các yêu 
c.0 v báo v, chäm soc và nâng cao süc khôe Nhân dan trong tInh hInh mâi. 

- Djnh hiiâng mic tiêu dn 2030: Hoàn thin h thng y th cUa tinh, bâo 
dam tinh h thong, tInh lien ti1c, thng nht trong toãn h thng y t. Phát trin 
hçip 1 giUa các bnh vin da khoa và chuyên khoa, giia tuyn tinh và Co s&; chü 
tr9ng phát trin chuyên sâu, phát trin y t ph cp có chit lucing. Kt hqp giüa 
phát trin y h9c hin dai  và y h9c c truyn, giia dir phông vti diu trj, giüa y t 
cong 1p và y t ngoài cong 1p, hài hàa giUa các vüng min, chü trQng phát trin 
a vüng sau, vUng xa, vüng dng bào dan tôc thiu s& biên giâi, hái dão. 

II. Muc tiêu cii th 

1. TiEp tyc hoàn th&n mô hlnh tJ chá'c và sIp xêo tinh gn, hiu qua h 
thIngy il 

- Chia tách Trung tam Y tê huyn Vinh Linh (vao nàm 2023) và Huóng 
Hóa (chm nh.t vào nàm 2025) thânh 02 dan vj Bnh vin Da khoa khu v1rc 
tuyên tinh: Bnh vin Da khoa khu we VTnh Linh (phIa Bc); Bnh vin Da 
khoa khu vrc Hithng Hóa (phIa Tây) và 02 dan vj Trung tam Y t huyn VTnh 
Linh và Huàng Hóa: Thrc hin các chüc näng nhim viii v y t dir phông và 
dan s phát trin. 

- 100% Trung tam Y t huyn xay dirng, hoân thin khoa Hi sirc cp ci'ru; 
cüng c các di vn chuyn, cp ciru km dng ngoi vin sn sang h trçi cho 
tuyn duài trong các tInh hung kh,n cp, thiên tai, thám h9a. 

- 100% các tram  Y t thirc hin rà soát, phãn loai và sp xp lai  chüc nang, 
nhim v11, nhan 11rc, trang thit bj y t, co sa ha tng cüa tirng tram y t xã phü hcip 
thrc t tüng vüng, &ng dja phi.rong d nâng cao cht krçmg phiic vi, boat  dng. 

- Giai don 2023- 2025 hoàn thin D an xây mcii Bênh viên Y hoc Co 
truyn tai  thành ph DOng H, quy mô tr 100-200 giiiang. 

- Giai doan 2022-2026 thu hut có It nht 01 Bênh vin da khoa tu nhân 
chit lisqng cao ? 500 ging bnh trô len và có It nht 01 bnh vin hung III? 
50 giixang bnh diiçic thành lip. 

2. Nâng cao chat hr9'ng co s& h tang, trang thit b! y t cong 'iJ 

2.1. Co sà ha tang và trang thié"t bj hç tMng y  té dir phông: 

- Tuyn tinh: Du tr nâng c.p co sâ vt cht, trang thi& bj hin dai  cho 
Trung tam Kim soát bnh tt tinh dáp img cong tác phông, chng djch bnh và 
du báo dich bênh. 

- Tuyn huyn: 

+ 30% TTYT huyn di.rqc dãu tir xây mâi co s& ha tng h dir phông gop 
phn dáp i.'rng cong tác y t dir phOng trên dja bàn. 
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+ 100% h théng y t dir phông tuyn huyn dixçic du t11 trang thi& thi& 
yu ph%lc vi cho cong tác chuyên mon. 

- Tuyn xã: 

+ 40% tram Y t xâ, phithng, thj tr.n duqc nâng cp và xay mói. 

+ 80% Trim Y t duçic duy tu, bão d1.röng và sra chUa. 

+ 100% các tram  Y t dtrqc du tu trang thit bj y t phiic vi cOng tác 
chuyên mon. 

2. 2. Ccr sà hg tang và trang thiEt bj h thing khám, chiki bnh 

- Giai doan 2022-2025: 

+ 100% các don vi khám chüa bênh diiçrc du ti.r co s 4t ch.t, trang thiêt 
bj y t dáp i'rng 70% nhu c.0 thrc t. 

+ Chü tr9ng du tix co si vt chit, trang thit bj y t cho Trung tam Y tê 
huyn Vinh Linh và HuOng Hóa d tách thành 02 don vj Bnh vin Da khoa khu 
virc tuyn tinh: Bnh vin Da khoa khu vijc Vinh Linh (phIa Bc); Bnh vin Da 
khoa khu virc Huâng Hóa (phIa Tây). 

- Giai doan 2025-203 0: 

+ Tip tic d.0 tu nâng cAp cci si 4t chAt, trang thit bj Bnh vin Da 
khoa khu virc VTnh Linh (sau khi chia tách khôi TTYT huyn Vinh Linh) thành 
Bnh vin Da khoa hang 1 tuyn tinh. 

+ Tip tic dAu tu nâng cAp co sâ vt chAt, trang thi& bj Bnh vin Da 
khoa khu virc Hithng Hóa (sau khi chia tách khOi TTYT huyn Huàng Hóa) 
thành bnh vin hang 2 tuyn tinh. 

100% dcm vj khám chüa bnh duçic d&u tix co s 4t chAt, trang thi& bj y 
t dáp urng 90% nhu cAu thirc t. 

Xây mói Bnh vin Y h9c c truyn tai  thãnh ph Dông Ha, quy mO t1r 
100-200 giung. 

2.3. Phát trkn ngun nhán ltc 

- PhAn dAu dat  11 bác si/van dan vào 2025, 12 bác si/van dan vào 2030. 

- PhAn dAu dat  02 duc si dai h9c/van dan vào näm 2025 và 2,5 dugc si 
dai hoc/van dan vào 2030. 

- PhAn dAu t' 1 diu duäng, h sinhlBác si trong các co si diu trj dat  3,0. 

- 100% Tram y t xä Co bác si lam vic thu&ng xuyên (hInh thüc theo 
Quyt djnh 4667/QD-BYT ngày 7/11/2014). 

- 100% thôn ban có nhân viên y t thôn ban dugc dào tao  theo quy djnh 
cüaBô Yth. 

- Näm 2022-2026, tp trung thu hut 100 bác si cia khoa h chInh quy v 
cong tác tai  tuyn huyn. 
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- Dào tao  chuyên sâu, dào t?o  sau di h9c chuyên khoa c&p I, chuyên khoa 
cp II, bác si ni trü, thac si y h9c, tin si y hçc, giai don 2022 — 2026 ph.n du 
dào tao  130 ngtthi có trInh d sau dai  hçc,  dat tS' 1 12% có trInh d sau dai  h9c/ 
tng s viên chüc. 

3. Các chi tiêu chuyên mon co bàn (Theo phii hic s 01 dInh kern). 

Il. Ngun 1ic và kinh phi thirc hin D an 

1. Ngun 1irc: Ngun vn trong k hoach du ti.r trung han  näm 202 1-2026 
cüa Trung ircng và dja pht.rong; ngun vn ODA; ngun Chrning trinh phc hi 
và phát trin kinh t - xä hi; Ngun kinh phi thi.r?mg xuyên ngân sách tinh, 
Ngun di uing cüa các dja phircing dã b trI, ngun ban du giá tài san các tr11 
s& cUa ngành y t và các ngun thu hut, 4n dng hcip pháp khác. 

2. Kinh phi: Tong kinh phi d th1rc hin D an "Phát trin h thng y t& 
nâng cao chit hiqng hoat dng các co s y t cong 1p dáp irng yêu cu chäm 
soc Si'rC khóe nhãri dan, nâng cao cht luçing dan s trên dja bàn tinh Quãng Trj 
giai doan  2022-2026, djnh huâng dn 2030" có k hoach phân b& 936.630 triu 
dng (trong do kinh phi dà bd tn thc hin là 759.630 triçu dng, kinh phi bá tn 
them giai doçsn 2022-2026 là 177 tj) b trl tir ngun kinh phi thzr&ng xuyên ngán 
sách tinh). 

Dieu 2: To chixc va thi.rc hien 

1. Giao US'  ban Nhân dan tinh t chrc thigrc hin Nghj quyt. 

2. Thi.r?mg trrc Hi dng Nhân dan, các Ban cüa Hi dng Nhán dan, các 
T dai  biu Hi dng Nhãn dan và dai  biu Hi dng Nhân dan tinh phi hçip 
vài Ban Thring trrc Uy ban Mt trn Ti quc Vit Nam tinh giám sat thrc hin 
Nghj quyt. 

Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa VIII, KS' 
hçp thu 12 thông qua ngày tháng 12 näm 2022 và Co hiu hrc k tà ngày 
thông qua.!. 

Ncri nhIn: 
- UBTVQH, Chinh phü; 
- Vii Pháp ch cáe B: KHDT, TC, Y T& 
- 1TI'U, TF HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doan DBQH tinh; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- VP: Doàn DBQH & HDND, UBND tinh; 
- Các Sâ: Y t& KHDT, TC, TNMT, Tu pháp; 
- HDND, UBND các huyn, thj xã, thành phS; 
- Báo QT, Dai PT-TH tinh; 
- Trung tam TH - CB tinh; 
- Ltru: VT, 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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Phu inc I 
BIEU Cm TIEU NGANH Y TE GIAI 003N 2022-2030 

(Kern theo Nghj quyêt s /NQ-HDND ngày / /2 022 cia HDND tinh Quáng 
Tn) 

CAC CH TIEU 2020 2025 2030 

Chi tiêu du vào 

S bác si/van dan io 11 12 

S dtrçic si dai hcc/van dan 1,25 2 2,5 

T 1 gii.thng bnh/vn dan 30 35 37 

T' 1 tram y t có bác si lam vic(%) 89,6 100 100 

T' 1 tram y tê có NHS (TI-I, CD, CN) 
lam vic(%) 

100 100 100 

T 1 thôn, ban có nhân viên y t (%) 100 100 100 

Chi tiêu hot dng 

T 1 tré em < 1 tui TCDD (%) >98 ~ 98 ~ 98 

T' 1 xã dat  B tiêu chi QG v y t (%) 99,2 100 100 

T 1 ngtrii dan tham gia BHYT (%) 95,5 >98 100 

T 1 chit thai y t nguy hai  chrgc xü 1 
(%) 

100 100 100 

Chi tiêu du ra 

Tuith9trungbInh 68,5 70 71 

T s6 ch& me/100.000 tré dé sang <25 ~20 <20 

T' su.t cht tré em < 1 tui (%o) 1,9 <5,95 <5,95 

T' sut ch& tré em <5 tui (%o) <13 ~7,59 <7,59 

Quy mô dan s6 637.500 552.000 700.000 
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CAC CHI TIEU 2020 2025 2030 

Tng tY  suat Siflh 

(s con trung bInh cza mç5tphi n12 trong 
do tudi sinh dé) 

2,42 con 

2,1 con 

(Dat müc 
sinh thay 

th) 

Duy tn 
vftng chic 
müc sinh 

thay th 2,1 
con 

TS' 1 phát trin dan s tir nhiên (%) <1 <1 <1 

TS' s giài tInh khi sinh (trai/100 gái) <115 <112,5 <109 

T' 1 tré em < 5 tui S D D th nhç can 
(%) 

13,6 13.1 12,5 

T 1 nhiêm FIIV/AIDS (%) <0,05 <0,05 <0,05 
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