
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2021       
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số      /2021/NQ-HĐND ngày     /   

/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX về Chương trình phát triển  

sự nghiệp y tế, dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước, 

Căn cứ Nghị quyết số      /2021/NQ-HĐND ngày     /   /2021 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh khóa IX về phát triển sự nghiệp y tế, dân số tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số        /TTr-SYT ngày      /       / 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số      /2021/NQ-HĐND ngày     /   

/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX về Chương trình phát triển sự nghiệp 

y tế, dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu chung 

Xây dựng và phát triển sự nghiệp y tế, dân số tỉnh Quảng Nam đảm bảo 

năng lực đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân 

dân; công tác dân số trong tình hình mới, bảo đảm mọi người dân đều được quản 

lý, chăm sóc sức khoẻ, góp phần nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, 

tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân.  

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 

Mục tiêu 1: Tiếp tục thực hiện, hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp hệ 

thống tổ chức bộ máy ngành Y tế tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định 

Chỉ tiêu đến năm 2025: 

- Đạt tối thiểu 43,6 giường bệnh trên 10.000 dân, trong đó, tỷ lệ giường 

bệnh ngoài công lập đạt 20%; 
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- Phát triển ít nhất 02 bệnh viện đạt bệnh viện hạng I; xây dựng ít nhất 01 

Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh đạt đơn vị hạng I; xây dựng cơ sở điều trị 

bệnh y học nhiệt đới; 

- 100% bệnh viện có bộ phận dược lâm sàng, công tác xã hội và dinh 

dưỡng, tiết chế; 

- 100% bệnh viện Đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm chuyên 

khoa tuyến tỉnh là cơ sở đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe; 

- 100% cơ sở khám chữa bệnh có bộ phận Y dược cổ truyền, phục hồi 

chức năng; có  01 bệnh viện PHCN tuyến tỉnh;  

- 100% huyện, thị xã, thành phố thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có 

một trung tâm y tế đa chức năng; 

- 100% xã, phường, thị trấn có Trạm Y tế, gắn với nhiệm vụ quản lý y tế 

trường học; 

- 100% thôn bản có Nhân viên Y tế thôn bản-Cộng tác viên Dân số-Gia 

đình và Trẻ em hoạt động. 

Mục tiêu 2: Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển dịch 

vụ kỹ thuật chuyên sâu; tăng cường khám bệnh chữa bệnh y học hiện đại kết hợp 

y học cổ truyền và phục hồi chức năng 

Chỉ tiêu đến năm 2025: 

- 100% bệnh viện (bao gồm trung tâm Y tế có bệnh viện) đạt mức chất 

lượng khá trở lên. Trong đó có ít nhất 02 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 02 bệnh 

viện ngoài công lập đạt mức chất lượng bệnh viện tốt;  

- 100% bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, khu vực, bệnh viện chuyên khoa 

tuyến tỉnh thực hiện được tối thiểu 80% DMKT theo phân tuyến; 100% TTYT 

có bệnh viện thực hiện được tối thiểu 90% DMKT theo phân tuyến; 100% TYT 

thực hiện được tối thiểu 90% danh mục gói dịch vụ y tế cơ bản, 50% TYT xã 

triển khai hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; 

- Tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu kỹ thuật cao về can thiệp Tim mạch, 

phẫu thuật Ung thư, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiết niệu- lồng ngực- mạch 

máu, Nội thần kinh, Đột quỵ, Hồi sức tích cực - Chống độc ở các bệnh viện đa 

khoa tuyến tỉnh, khu vực; thành lập Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Chấn 

thương chỉnh hình - Bỏng - Vi phẫu tạo hình - Phục hồi chức năng thuộc Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; phát triển lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi 

chức năng ở các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện;   

- 100% cơ sở khám, chữa bệnh liên thông kết quả xét nghiệm với các 

phòng xét nghiệm trên phạm vi toàn quốc; chất lượng phòng xét nghiệm y học 

đạt từ mức 4 trở lên đối với bệnh viện hạng II trở lên; đạt từ mức 3 trở lên đối 

với bệnh viện hạng III; 100% phòng xét nghiệm y học bảo đảm an toàn sinh học 

cấp II trở lên. 
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- Tỷ lệ % khám chữa bệnh bằng YHCT/YHHĐ đạt  20% đối với tuyến 

tỉnh,  25% tuyến huyện,  30% tuyến xã; 100% TYT xã đạt xã Tiên tiến y 

dược cổ truyền. 

- 100% cơ sở kinh doanh bán buôn thuốc, cơ sở y tế trên địa bàn đạt tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc - GDP”; 100% nhà thuốc, quầy thuốc đạt 

tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc - GPP”, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - 

Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng thí nghiệm- 

GLP”; 100% cơ sở phân phối, bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản 

thuốc” (GSP); 

- Ít nhất 60% số xã/phường/thị trấn triển khai và duy trì chương trình phục 

hồi chức năng dựa vào cộng đồng; 70% số trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được 

sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp 

sớm các dạng khuyết tật; 80% người khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận với các 

dịch vụ PHCN phù hợp để hòa nhập cộng đồng. 

- 100% trạm y tế xã triển khai chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng 

đồng và gia đình. 

- 100% xã, huyện nằm trong Kế hoạch về đích Nông thôn mới đạt các tiêu 

chí y tế về Nông thôn mới. 

Mục tiêu 3: 100% các cơ sở y tế đạt chỉ tiêu nhân lực theo đề án vị trí 

việc làm được phê duyệt và theo đúng quy định 

Chỉ tiêu đến năm 2025: 

- Đạt 60 cán bộ y tế/10.000 dân . Trong đó đạt: 12 Bác sĩ/10.000 dân, 02 

Dược sĩ Đại học/10.000 dân, 20 Điều dưỡng/10.000 dân; 

- Trên 50% tổng số bác sĩ có trình độ chuyên khoa cấp I hoặc tương 

đương trở lên, ít nhất 20% tổng số bác sĩ có trình độ chuyên khoa cấp II hoặc 

tương đương tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, khu vực; 

- 100% Trung tâm Y tế huyện có bệnh viện có ít nhất 01 Bác sĩ CKI hoặc 

tương đương trở lên cho các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Truyền nhiễm, 

Y học cổ truyền, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức; 100% Trung tâm Y tế 

huyện có ít nhất 02 Bác sĩ Y học dự phòng hoặc Y tế công cộng trở lên; 

- 100% các bệnh viện Đa khoa có bác sĩ chuyên ngành phục hồi chức 

năng, Dược sĩ lâm sàng, cán bộ chuyên ngành dinh dưỡng có trình độ đại học trở 

lên, cán bộ làm công tác xã hội có Chứng chỉ về Công tác xã hội, cán bộ làm 

công tác kiểm soát nhiễm khuẩn có Chứng chỉ về kiểm soát nhiễm khuẩn;  

- 100% các đơn vị y tế có ít nhất 01 cán bộ chuyên ngành phụ trách công 

nghệ thông tin; 

- 100% Trạm Y tế thực hiện công tác khám chữa bệnh có bác sĩ làm việc; 

- 100% Trạm Y tế có Hộ sinh viên hoặc Y sĩ sản nhi; có cán bộ phụ trách 

công tác Dược và Y Dược học cổ truyền; 

- Trên 95% Nhân viên Y tế thôn bản-Cộng tác viên Dân số - Gia đình và 

Trẻ em đạt chuẩn theo quy định. 
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Mục tiêu 4: Tiếp tục đầu tư xây mới, nâng cấp, phát triển hạ tầng cơ sở y 

tế theo quy mô giường bệnh, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật và đảm 

bảo môi trường y tế; trang bị máy móc thiết bị y tế cơ bản và nâng cao đáp ứng 

phát triển phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên môn khám chữa bệnh, y tế dự 

phòng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đáp 

ứng phát triển .y tế số. 

Chỉ tiêu đến năm 2025: 

Xây mới, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng cơ sở y tế đáp ứng quy mô giường 

bệnh đạt tối thiểu 6.730 giường (trong đó giường bệnh công lập thuộc Sở Y tế 

quản lý đạt tối thiểu 4.780 giường); đảm bảo 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh 

quy mô từ phòng khám đa khoa trở lên có hệ thống xử lý chất thải lỏng, hệ 

thống phòng cháy chữa cháy theo quy định;   

Đầu tư máy móc, thiết bị y tế đảm bảo thực hiện danh mục dịch vụ kỹ 

thuật chuyên môn theo phân tuyến kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu được 

phê duyệt;  

100% cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, huyện đạt Bộ tiêu chí ứng dụng công 

nghệ thông tin trong khám chữa bệnh từ mức 5 trở lên (tương ứng bệnh án điện 

tử), trong đó ít nhất 03 đơn vị đạt mức 6 (tương ứng Bệnh viện thông minh); 

100% trạm y tế xã được xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý 

theo quy định; 

100% bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, khu vực triển khai được hệ thống 

chẩn đoán, điều tri ̣từ xa (Telemedicine), gắn với đào tạo, chuyển giao kỹ thuật 

trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu 5: Tăng cường thực hiện tự chủ tài chính trong các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập, giảm dần kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà 

nước và ưu tiên ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế dự phòng, công tác dân số, 

y tế cơ sở.  

Chỉ tiêu đến năm 2025: 100% bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, khu vực từ 

đảm bảo chi thường xuyên, tiến tới tự chủ hoàn toàn;  

100% đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự đảm bảo chi thường xuyên cho hệ 

điều trị (khám bệnh chữa bệnh). 

Mục tiêu 6: Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức 

khoẻ, góp phần nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, 

cải thiện chất lượng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Chỉ tiêu đến năm 2025: 

- Tốc độ gia tăng dân số bình quân 0,5%/năm trong suốt giai đoạn 2021 - 

2025, dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 1.542.992 dân số. 

- Tuổi thọ trung bình đạt 73,6 tuổi 

- Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96% dân số  

- Tỉ số giới tính khi sinh duy trì ở mức dưới 107 bé trai/100 bé gái 
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- 40 % phụ nữ mang thai được tầm soát ít  nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh 

phổ biến (HC Down, HC Edward, HC Patau, di tật ống thần kinh); 60% trẻ sơ 

sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất (thiếu men G6PD, 

thiểu năng giáp bẩm sinh, Thalassemie, bệnh rối loạn chuyển hóa acid amin, 

acid béo và acid hữu cơ); 

- Tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin; 

- Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn 

12,5‰; giảm tỉ số tử vong mẹ xuống còn dưới 20/100.000 trẻ đẻ sống; 

- Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20% năm 

2025; 

- Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đạt 167 cm đối với nam và đạt 

156 cm đối với nữ; 

- Phấn đấu trên 98% dân số được quản lý sức khoẻ; 95% trạm y tế xã, 

phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây 

nhiễm; 100% học sinh được theo dõi, quản lý sức khỏe học đường; 

- Duy trì giảm mắc sốt rét dưới 0,05/1.000 dân số; mắc sốt xuất huyết đạt 

dưới 4,7/100.000 dân; duy trì thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, 

phấn đấu thanh toán bệnh sởi; khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng 

đồng dân cư dưới 0,2%; tăng tỷ lệ phát hiện Lao trên 5%/năm; tăng tỷ lệ phát 

hiện lao trẻ em trên 4%/năm; duy trì tỷ lệ điều trị khỏi lao phổi AFB (+) mới 

trên 85%; 

- Các bệnh không lây nhiễm nguy hiểm được kiểm soát, 50% người bệnh 

đái tháo đường trong cộng đồng được phát hiện và quản lý điều trị; 70% người 

bệnh tăng huyết áp được phát hiện sớm và quản lý, điều trị theo hướng dẫn 

chuyên môn; giảm tỷ lệ trẻ em 8-10 tuổi bị bệnh bướu cổ < 6 %; 30% người mắc 

ung thư vú, cổ tử cung, khoang miệng, đại trực tràng được phát hiện sớm và 

hướng dẫn điều trị, chăm sóc; 

- 95 % số xã  quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt, bệnh nhân động kinh 

và 30% số xã quản lý bệnh nhân rối loạn trầm cảm. Quản lý, điều trị và phục hồi 

chức năng tại cộng đồng cho 85% số bệnh nhân tại các xã đã được triển khai; 

- 95% số xã quản lý điều trị, thực hiện dự phòng bệnh hen và bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính; 35% số bệnh nhân bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

được phát hiện, quản lý và điều trị sớm. 

- Giảm 4% số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 người mắc/vụ trung bình 

giai đoạn 2021 - 2025 so với trung bình giai đoạn 2016 - 2020; tỷ lệ mắc ngộ 

độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc được ghi nhận dưới 7 người/100.000 

dân. 

3. Giải pháp 

Rà soát, điều chỉnh Quyết định 3427/QĐ-UBND về sắp xếp kiện toàn hệ 

thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam theo mô hình thống nhất ở cấp huyện, xã; 

hoàn chỉnh các bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, khu vực; phát triển thế mạnh của 
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bệnh viện chuyên khoa; tổ chức cơ sở điều trị bệnh nhiệt đới riêng biệt và đáp 

ứng tình hình thực tiễn giai đoạn 2021-2025. 

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhân lực y tế, dân số 

công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2021-2025 cụ thể về phát triển số lượng, 

chất lượng, từng chuyên ngành, chuyên sâu, ê kíp, lĩnh vực phát triển mũi nhọn 

của toàn tỉnh và từng đơn vị (trong đó có nội dung kế hoạch đào tạo chuyên sâu, 

ê kíp đang tiếp tục thực hiện trong năm 2020-2021 theo Nghị quyết 

11/2017/NQ-HĐND); 

Xây dựng kế hoạch đầu tư  cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo nguyên tắc 

ưu tiên, đầu tư trọng điểm và các đơn vị bức thiết nhất (các hạng mục công trình 

xuống cấp nặng, không đảm bảo công năng sử dụng, ảnh hưởng nhiều đến người 

bệnh); ưu tiên cho các trạm y tế xã vùng 3; các Trung tâm Y tế huyện miền núi; 

bệnh viện tuyến cuối của tỉnh để giảm tình trạng chuyển tuyến ngoài tỉnh 

(BVĐK tỉnh phát triển hoàn chỉnh BV hạng I; các BVĐK Khu vực phát triển lên 

bệnh viện hạng I); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đủ năng lực đáp ứng 

nhiệm vụ dự phòng, kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh; ưu tiên đầu tư hạ tầng và trang 

thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm đạt Thực hành tốt phòng thí nghiệm (2021) 

thì mới được phép kiểm nghiệm theo quy định;  

Đầu tư đảm bảo đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị với nhân lực được 

đào tạo để phát huy hiệu quả đầu tư; chú trọng đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoàn 

thiện nhà thu gom rác thải, các hệ thống xử lý chất thải lỏng, phòng cháy chữa 

cháy cho tất cả các đơn vị; 

Xây dựng đề án ứng dụng và phát triển CNTT, y tế thông minh giai đoạn 

2021 - 2025 nhằm đảm bảo chính sách triển khai thực hiện đạt các mục tiêu Đề 

án. 

Tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế, dân số; tăng cường giám 

sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch công tác y tế 

dự phòng, dân số đạt mục tiêu đến năm 2025; tăng cường quản lý công tác khám 

bệnh, chữa bệnh; quản lý hành nghề y, dược tư nhân, y dược cổ truyền, phục hồi 

chức năng; kiểm soát và đẩy mạnh việc thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng bệnh 

viện; chất lượng phòng xét nghiệm y học, phòng xét nghiệm đảm bảo an toàn 

sinh học;  

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế, dân số đảm 

bảo thực hiện theo lộ trình, theo quy định của Bộ Y tế. 

Tăng cường truyền thông, vận động; quán triệt, phổ biến mục tiêu, nội 

dung, giải pháp của Đề án phát triển sự nghiệp Y tế, dân số tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2021-2025 trong toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, 

ủng hộ, huy động tối đa nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế, dân số và phối hợp 

triển khai thực hiện; huy động, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, hợp tác quốc tế. 

Ưu tiên cân đối ngân sách, đảm bảo tài chính thực hiện Đề án; khai thác, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn vốn sự nghiệp, nguồn vốn đầu tư; phát huy thực 

hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập nhằm huy 

động nguồn thu đảm bảo cân đối chi thường xuyên đối với hệ điều trị, dành ngân 
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sách Nhà nước cho công tác y tế dự phòng, dân số và đầu tư phát triển; xây dựng 

và sử dụng nguồn quỹ phát triển sự nghiệp hiệu quả; huy động các nguồn vốn xã 

hội hóa; tăng cường hợp tác quốc tế cho lĩnh vực y tế, dân số. 

4. Kính phí thực hiện:  

TT Nguồn kinh phí 

Phân kỳ năm 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

1 Ngân sách tỉnh 169,900 396,700 422,800 440,800 297,800 1,730,000 

a) 
Kinh phí sự 

nghiệp 
135,800 145,800 145,800 150,800 145,800 724,000 

b) Kinh phí đầu tư 34,100 250,900 277.000 292,000 152,000 1,006,000 

2 Nguồn thu KCB 70,000 70,000 60,000 55,000 55,000 310,000 

3 Nguồn ADB 138,550 0 0 0 0 138,550 

4 Xã hội hóa 43,000 458,000 173,000 158,000 163,000 995,000 

  
Cộng 

 
421,450 924,700 655,800 655,800 515,800 3,173,550 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế  

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng chương 

trình kế hoạch triển khai Chương trình 5 năm và hàng năm. Định kỳ đánh giá, 

báo cáo kết quả lên UBND tỉnh; Tham mưu xây dựng các dự án, kế hoạch thành 

phần trình HĐND tỉnh phê duyệt để đảm bảo đạt mục tiêu đề án. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế kêu gọi, huy động, phân bổ 

các nguồn lực từ các chương trình để bố trí nguồn vốn thực hiện Chương trình, 

theo khả năng cân đối nguồn lực giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

3. Sở Tài chính  

Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho ngành 

y tế để triển khai thực hiện Chương trình được phê duyệt giai đoạn 5 năm và 

hàng năm; phối hợp với Sở KH-ĐT, Sở Y tế cân đối ngân sách để thực hiện Đề 

án. 

4. Sở Nội vụ  

Phối hợp với Sở Y tế trong việc tham mưu xây dựng và phê duyệt Đề án 

vị trí việc làm; xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức, công chức; 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý; hướng dẫn triển khai thực hiện các 
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chính sách cho người công tác ở các vùng khó khăn theo quy định; đề án chính 

sách cho nhân viên Y tế thôn bản trên địa bàn tỉnh 

5. Ban Dân tộc 

Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng 

và triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 theo Nghị 

quyết số 88/2019/QH14; trong đó có lĩnh vực y tế. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế lập Quy hoạch sử dụng đất cho nhu cầu phát 

triển y tế đến năm 2025; các Quy hoạch liên quan đến biến đổi khí hậu ảnh 

hưởng đến sức khỏe nhân dân; giám sát thực hiện các quy định về bảo vệ và 

phòng chống ô nhiễm môi trường nhằm ngăn chặn nguy cơ gây bệnh tật. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ về việc đào tạo nhân lực y tế hệ cử 

tuyển; xây dựng các chính sách đãi ngộ trong đào tạo; kiện toàn tổ chức y tế 

trường học theo Quyết định 3427/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018; củng cố và 

cải thiện công tác y tế trong trường học. 

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Tiếp tục phối hợp cùng Sở Y tế củng cố Ban Quân dân y kết hợp các cấp, 

xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động tại các phòng khám khu vực, trạm y tế vùng 

biên giới, hải đảo. 

9. Các Ban, ngành, các tổ chức đoàn thể 

Phối hợp với ngành y tế trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo 

dục sức khỏe đến với cộng đồng và người dân; tăng cường giám sát việc thực 

hiện Đề án này tại cơ sở. 

10. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Luật Bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi về chế độ, chính sách về bảo hiểm 

y tế, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

11. Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

UBND các huyện, thành phố căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung phát 

triển và giải pháp Đề án phát triển sự nghiệp y tế, dân số tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2020- 2025, chỉ đạo các đơn vị thuộc quản lý trên địa bàn triển khai thực 

hiện tốt Đề án phù hợp kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh và địa phương 5 năm 

và hàng năm. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường 

ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng mới các cơ sở y tế theo quy hoạch của địa 

phương và có biện pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư cho các cơ 

sở y tế trên địa bàn. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các 

Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TVTU; TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH QNam; 

- Lưu: VT, NC, KTTH, TH, KGVX. 

 

           CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 

Kinh phí triển khai thực hiện Nghị quyết số      /NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

khóa IX ngày   /    /2021 về phát triển sự nghiệp Y tế- Dân số tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2025 
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(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /       /2021  

của UBND tỉnh Quảng Nam) 
 

TT Nguồn kinh phí 

Phân kỳ năm 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

1 Ngân sách tỉnh 512,353 836,081 895,618 665,509 566,515 3,476,076 

2 Nguồn bệnh viện 137,485 140,614 120,110 95,404 70,880 564,493 

3 

Khác (ADB, 

Chương trình PT 

KTXH vùng miền 

núi...) 

297,000 303,000 472,000     1,072,000 

  
Cộng 

 
946,838 1,279,695 1,487,728 760,913 637,395 5,112,569 

 

(Chi tiết kinh phí tại Phụ lục Tổng hợp kinh phí và các phụ lục IIA, IIB, 

IIIA,IIIB, IV, V, VI và phụ lục X). 

 

 

 

  


