
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip  - Tur do - Hnh phüc 

Quáng Trj, ngày et2 tháng ,f4 näm 2022 

T€ TRINH 
V vic d ngh thông qua o an "Phát trin hthng y t, nng cao chat hrçing 
hot d9ng cac co' so' y te cong Ip dap irng yeu cau cham Soc sire khoe nhan dan, 

A A P. A . nang cao chat Iuçvng dan so tren da  ban tinh Quang Tr! 
giai don 2022 - 2026, d!nh  hir&ng dn 2030" 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj. 

Can cir Lut T chirc Chinh quyn dja phuo'ng, ngày 19/6/2015; Lut sira 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Lu.t to chüc ChInh phü và Lutt TO chüc ChInh 
quyên dja phiicing ngày 22/11/2019; 

Can dr Lut Bâo v süc khOe nhân dan ngày 3 0/6/1989; 
Can cir Quy& djnh s 122/QD-TTg ngây 10/01/2013 cüa Thu tithng 

ChInh phü ye vic phê duyt chiên lizcic Quôc gia bão v, chäm soc và nãng cao 
sue khOe nhân dan giai don 2011- 2020, tam nhln den nAm 2030; 

Can cü Quyt djnh s 2348/QD-TTg ngây 05/12/2016 cüa Thu tithng 
ChInh phü phé duyt dê an xây drng và phát triên mng luUi y tê ci s& trong 
tInh hInh mói; 

Nghj quyt s 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 cüa ChInh phü ban hành 
Chucing trInh hành dng cüa ChInh phü thirc hin Nghj quyêt so 20-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 cUa Hi nghj Ian thu 6 Ban chap hành TW Dâng khóa XII ye 
tang ci.thng cong tác báo v, chäm soc và nâng cao sue khôe nhân dan trong tInh 
hInh mâi; Quyêt djnh so 1624/QD-BYT ngày 06/3/2018 ban hành Chixcing trinh 
hãnh dng cüa Bô Y tê thrc hin Nghj quyêt sO 20-NQ/TW ngây 25/10/20 17 
cüa Hi nghj lan thr 6 Ban chap hành TW Dâng khóa XII ye tang cuOng cong 
tác bão v, chàm soc và nâng cao sue khOe nhân dan trong tInh hInh mói; 

Can cü Nghj Quyt s 41/2021/QH15 ngày 13/11/202 1 cüa Quc hi v 
vic hoat  ctng chat van tti kS'  hçp thu 2, Quôc hi khóa XV; 

Can cü Nghj djnh s 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 cüa ChInh phü 
Quy djnh ye thành l.p, tO chüc lai,  giái the dan vi sir nghip cong lip; 

Can cü Nghj djnh s 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa ChInh phil Quy 
djnh ca ché tir chü tài chInh cüa dan vj s1r nghip cong lap; 

Can cu Thông tir so 37/20 1 1/TT-BYT ngày 26/10/2011 cüa Bô Y tê 
Huingdân chuc näng, nhim vi, quyên han  và to chüc bô may cüa Bnh vin Y 
duçic cô truyên tuyên tinh; 

Can cu Thông tir s 46/201 3/TT-BYT ngày 31/12/2013 cüa B Y t Quy 
djnh chüc nãng, nhim và co câu to chuc cüa co sâ phic hôi chüc näng; 
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Can c1r Thông tiz s 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 cüa B Y t 
Hixâng dn chüc näng, nhim vii cUa Tram yté xã, phumg, thj trãn; 

Can cü Thông tu s 26/2017/TT-BYT ngây 26/6/2017 cüa BO Y têHixàng 
d.n chirc nàng, nhim v11, quyén han  và Ca CâU to chüc cüa Trung tam Kiêm soát 
bnh tt tinh, thânh phô trrc thuc Trung uong; 

Can ci'r Thông tii s 07/202 1/TT-BYT ngày 27/5/2021 cüa B Y tê hu&ng 
dn chüc nàng, nhim vii, quyên h?n  và Ca CâU to chüc cüa Trung tam Y tê 
huyn, qun, thj xã, thành phô thuc tinh, thành phô thuc thành phô trrc thuc 
Trung uang; 

CAn cü Thông tu s 24/2021//TT-BYT ngày 12/12/202 1 cüa B Y tê s1ra 
dôi, bô sung mt so Diêu cüa Thông tix so 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 
cUa B trtthng B Y té quy djnh chüc nng, nhim vii quyên han  và Ca CâU to 
chi'rc cüa ca s phiic hOi chi'rc nAng; 

CAn cü Thông ttx s 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 cüa B Y t 
Hixàng dn chrc nAng, nhim v11, quyên hn cüa Sâ Y tê thuc UBND tinh, 
thành trrc thuc Trung .xcng va Phông Y tê thuc UBND huyn, qun, thj xA, 
thành phô thuOc  tinh, thânh phô thuc thành phô trirc thuc Trung ucing; 

CAn c1r Chixcrng trmnh hành dng s 21/CTr/TU ngày 17/8/2022 cüa Tinh 
üy Quâng Tn thirc hin Nghj quyêt Dai  hi toàn quôc lan thu XIII cüa Dáng và 
Nghj quyêt Dai  hi Dáng b tinh Quâng Trj lan thu VXII; 

CAn cü Nghj quy& s 166/2021/NQ- I-IDND ngày 09/12/2021 Quy djnh 
chInh sách thu hut, dAi ng, dào tao  di ngü viên chüc dan vj sir nghip y té 
cong 1p và chInh sách h trg dào tao,  bOi duOiig dôi vâi can b, cong chüc, viên 
chi'rc nfr tinh Quãng Trj giai doan 2022 -2022; 

CAn Cu Nghj quyt s 90/NQ-HDND, ngày 09/12/2020 cüa Hi dng 
nhândân tinh ye vic phê duyt diêu chinh chü tnxcmg dâu tu diii an: Dâu tu ca 
si 4t chat, mua sAm trang thiêt bj yte tuyên tinh; 

CAn cü Nghj quyt s 159/NQ-HDND, ngày 09/12/2021 cüa Hi dng 
nhân dan tinh ye ké hoach dâu tix xây drng ca bàn sir diing nguOn von ngân sách 
do tinh quãn 1 nAm 2022; 

CAncü Nghj quyt s 55/NQ-HIDND ngày 29/8/2022 cUa Hi dông Nhãn 
dan tinh ye vic phé duyt thu trtrang dâu tir d an Dâu tu xây mdi, nâng cap, câi 
tao Trung tam kiêm soát bnh tt (CDC) và 7 tram ytê tuyn xA, tinh Quáng Tn; 

CAn cü Nghj quy& s 56/NQ-HDND ngày 29/8/2022 cüa Hi dng N1ãn 
dan tinh ye vic phê duyt chü trtrang dâu tu d%r an mua sAm trang thiêt bj cho 
các ca sà yté tinh Quãng Trj, 

CAn cü Quyt djnh s 1415/QD-UBND ngày 12/8/2013 cUa UBND tinh 
Quáng Trj ye vic phé duyt Quy hoach phát triên sir nghip Y tê den nAm 2020, 
dnh hisàng den näm 2030; 

* CAn cir Quyt djnh s 2486/QD-UBND ngày 26/9/2022 cüa UBND tinh 
ye vic quy djnh tiêu chuân, djnh müc s1r ding may móc, thit bj chuyên dUng 
thuc 1mb virc y tê cUa các ca quan, dan vj ngành Y t và may móc, thit bj 
phiic vii cho hoat  dng chuyên mon ye dan so; 
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Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, k' h9p 
thir 13 xem xét thông qua Nghj quyêt phê duyt Dé an "Phát triên h thông y tê, 
nâng cao chat luqng hoat dng các cci s y tê cong 1p dáp ng yêu câu chäm 
soc sue khOe nhãn dan, nâng cao chat hrqng dan so trén dja bàn tinh Quãng Trj 
giai doan  2022-2026, djnh hu&ng den 2030" trén dja bàn tinh Quáng Trj, gôm 
các ni dung sau: 

I. SI CAN THIET PHAI xA DUNG BE AN 
Cüng v&i sir phát trin v kinh t - xa hi, bão darn quc phOng an ninh 

cOa tinh trong thii gian qua, hot dng cüa ngành y té the hin vai trO dc bit 
quan trçng trong cOng tác chäm soc bào v và nâng cao sue khOe cho nhân dan, 
nhât là trong phOng, chOng djch C OVID- 19,,  the hin chInh sách an sinh xã hi 
cüa Dãng và Nhà nisàc, giü vai trO nOng cot trong vic djnh hixàng ci1ng nhr 
thirc thi các chInh sách, pháp lut ye y tê. Tinh Uy, Hi dông nhán dan, Uy ban 
nhân dan tinh dã hêt sirc quan tarn den hoat dng cüa ngành y tê, ban hành các 
c chê, chInh sach, tp trung nguôn lirc trong khà näng CO the cho linh vrc y tê 
dê chi cho phát triên h thông y tê cOng. trong do có xây dirng ccr bàn, trang thiêt 
bj, dào tao  và sir diing nguôn nhân 1irc y tê. 

Mc dü dâ có nhiu c g.ng, dat  dixgc nhiu tin b quan tr9ng nh.rng 
nhIn chung sir nghip bào v, chàm soc và nâng cao sue khOe nhân dan, nâng 
cao chat krng dan so van cOn nhng bat cap, dc bit trithc tInh hInh cüa djch 
bnh COVID-19. Co s& vt chat cüa TTYT tuyên huyn hâu hêt là các cong trInh 
xây drng cap 3 và cap 4, &rçYc dâu tr tü trong giai doan  2000 - 2010; mt so 
Trung tam y tê tuy CO tri s lam vic nhung van chua dü ye din tIch cho các 
khoa, phOng chuc nng, nhiêu noi cOn phái bô trI ghép nhiêu phOng, ban, don vi 
do chxa dü ch lam vic. Trang thiêt bj chua dam bâo theo djnh muc quy djnh tai 
Thông tu so 08/2019/TT-BYT, ngày 3 1/5/2019 cUa Bô Y te ye huàng dan tiéu 
chuãn, djnh muc su ding may moe, thiêt bj chuyên dung thuc linh virc y té và 
Thông tu sO 28/2020/TT-BYT, ngày 31/12/2020 cüa B Y tê quy djnh danh miic 
trang thiêt bj tôi thiêu cüa Tram y tê dê phát triên k thut tai  các don vj. DOi vói 
tuyên xã, co si vt chat và trang thiêt bj y té vn chua dáp 1rng dugc thu câu 
khám chüa bnh cüa ngthi dan. Giai doan 2021 - 2025, theo ké hoach  có khoâng 
48 tram y tê (trong tong sO 125 ti-gm y tê toàn tinh) can di.rçic dâu tu câi tao,  sua 
chüa và xây mâi. 

Ben canh  do, cOng tác d s phái thIch irng vd bi cãnh phát trin mâi, 
nhu nâng cao chat hrçing nguôn nhân 1irc, phát triên vic lam có giá trj cao dê 
tn diing cci câu "dan sO yang"; dan so già yà an sinh xã hi; mat can bang giâi 
tInh khi sinh va h liiy; di dan và chat krçing cue sOng; yêu tO dan so phâi duçic 
giâi quyêt trong môi quan h chit chë vOj phát triên ben vmg, yl dan so vua là 
dng lirc tao  ra phát triên, vua là dOi tuqng thii hu&ng sir phát triên dê kiên tao 
xa hi phát triên a trInh d cao hon. 

Nhüng v.n d dt ra trén day 1àl do và sir c.n thi& phái xây dirng d an 
"Phát triên h thOng y tê, nâng cao chat luqng hoat  dng các co so y tê cOng 1p 
dáp ung yêu cau chäm soc sue khOe nhân dan, nâng cao chat luqng dan so trên 
dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 2022-2026, djnh huOng den 2030" trInh Hi 
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dng nhãn dan tinh ban hành Nghj quy& phê duyt D an là c.n thit và diing 
thâm quyên. 

II. MUC TIEU, PH1LM VI, BOI TI1NG AP DIJNG CUA BE AN 
1. Mic tiêu: Xây dirng và hoàn thin h thng y t tinh Quáng Trj dn 

näm 2026, djnh huóng den 2030 theo huàng cong bang, hiu qua, phát triên ben 
vOng và phü hçip vIi diêu kin tr nhiên, kinh tê, xâ hi cüa dja phrnmg, bâo dam 
to chirc b may tinh gQn, dông b trên dja bàn toàn tinh, dü khã nàng dáp 1rng 
nhu câu ngày càng cao và da dng cüa nhân dan ye bâo v, chäm soc và nâng 
cao sue khOe, giâm t' l mac bnh tt và tü vong, tang tuôi thç, cãi thin chat 
luçmg cuc sOng, chat hsçing dan so gop phân cài thin chat h.rcing nguôn nhân 
1irc phiic vii yêu câu cüa qua trInh Cong nghip hóa, hin dai  hóa cüa dja 
phrang, dam bão an ninh quôc phông khu vtrc biên giOi. 

2. Phim vi diu chinh, di ttrçrng áp ding và thôi gian thirc hin: 
2.1 i9i tup'ng áp dyng: Ap ding di vOi các Ca sO y t cong lap, ngoài 

cong lip, các dan vi quãn l nhà ni.rOc ye yté trên dja bàn. 
2.2 Pham vi, th&i gian áp dyng: 
- Các ca sO y té trén dja bàn tinh Quâng Trj. 
- Thai gian: D an dixçic thrc hin ti'r näm 2022 dn nàm 2026; sau näm 

2026 tüy vào tInh hInh thirc tin tiêp tic tham mini chinh sira, bô sung trInh Hi 
dông nhãn dn tinh xem xét, quyêt djnh. 

III. QUA TRINH XAY DuNG oE AN 
UBND tinh giao cho SO Y t chü trI phi hçcp vOi các ngành, doàn th cap 

tinh, UBND cac huyn, thj xa, thành phô tham mini xây dirng Dê an "Phát triên 
h thông y tê, nâng cao chat h.rçing boat dng các ca sO y tê cong 1p dáp üng 
yêu câu chàm soc sire khOe nhân dan, nâng cao chat !uqng dan so trên dja bàn 
tinh Quàng Trj giai doan  2022 - 2026, djnh hiiOng den 2030", SO Y tê dã thirc 
hiên các buOc sau: 

- Xây dçmg dr tháo d an và gOi ly kin tham gia gop cüa các ca quan 
lien quan gôm: Các SO, ban ngành cap tinh lien quan, Uy ban M.t trn Vit Nam 
tinh, UBND các huyn, thj xâ, thành phô, các dan vj trirc thuc trong ngành (Co 
bang tOng hQp, giái trinhtiêp thu j' /dên cña các don vj kern theo). Dc bit, Ban 
Van hóa — Xâ hi Hi dông nhân dan tinh trirc tiep tham gia gop và to chirc 
phiên lam vic vOi SO Y te và các sO, ngành lien quan dê thông nhât các ni dung 
cUa Dê an, dr thâo Nghj quyêt cüa Hi dOng Nhân dan tinh. 

- D an dà discic dang tài trên cng thông tin din tO cüa tinh, Website cüa 
SO Y tê dê các ca quan, to chirc, cá nhân tham gia gop . 

- D an di.rçic Phiên hçp toàn th cüa UBND tinh cho kin và biu quyt 
thông qua vOi t' l 100%. 

IV. BO CUC VA NQI DUNG BE AN VA NGH! QUYET: 
1. B cyc d an: D an gm Co 3 phn, ci th nhi.r sau: 
Phn 1. Sir cn thit và các can cu d xây dung d an. 
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A A * A 9 A A Phan 2. Thrc trng mo hinh to chuc b9 may, co so vt chat, trang thiet b 

và nhân 1irc y té tuyn tinh, huyn, thj xã, thành phô, y tê xã phinmg, thj trân và 
y tê thôn bàn. 

Phn 3. Ni dung K hoach phát trin h thng y t, nâng cao cht lucing 
hoat dng cac co sâ y tê cong 1p dáp (mg yêu câu chäm soc sic khöe nhân dan, 
nãng cao chat lrnyng dan so trên dja bàn tinh Quâng Trj giai dotn 2022 - 2026, 
djnh huàng den 2030. 

2. Ni dung d an: Gi:ri dInh kern theo. 
3.B clic dir thão Ngh quyt

A A Then 1: Phe duyçt de an Phat then hç thong y te, nang cao chat krçing hot 
dng CáC Co SO y tê cong Ip dáp iing yêu câu chäm soc si'rc khOe nhân dan, nâng 
cao chat krçing dan so trén dja bàn tinh Quãng Trj giai do?n 2022 - 2026, djnh 
huOng den 2030. 

Diu 2: T chirc thuc hin. 
Ni dung cii th cüa dir thão Nghj quy&: Gui dInh kern theo. 
V. DIX MEN NGUON KINH PH! THVC HIN 
Kinh phi thirc hin D an phát trin sir nghip y tê, dan s trén dja bàn tinh 

trên dja bàn tinh Quâng Trj, giai dotn 2022-2026, djnh huOng den näm 2030 có 
kê hoach  phân bô: 936.630 triu dông (trong do kinh phi dd bô trI thrc hiçn là 
759.630 friu dOng, kinh phi hO trI them giai dogn 2022 - 2026 là 177 t ho trI 
tt't nguOn kinh phi thwàng xuyen ngán sách tinh) bao gôm các ni dung sau: 

- Kinh phi v t chüc và dào tto ngun nhân 1rc: 86.888 triu ctng. 
- Kinh phi v nâng cp co sO h tAng: 502.518 triu dng. 
- Kinh phi dAu ttr trang thit bj: 347.224 triu dông. 
UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem xét thông qua Nghj quyêt phê 

duyt Dê an "Phát triên h thông y tê dáp üng yêu câu chäm soc süc khóe cüa 
nhân dan, nâng cao chat luçing dan so tinh giai doin 2022-2026, djnh hithng den 
2030" dê to co sO pháp 1 cho vic thrc hin./i( 
Noinhmn: TM. Uc  BAN NHAN DA 
-NhLrtrên; — 
- Chü tjch và các PCT UBND tinh; -! 
- Ban VAn hóa — XA hi, I-IDND tinh; 
- S Y t; );! " 
-Liru:VT,KGVXD.W L• 

an Hung 
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