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BÁO CÁO   

Kết quả thực hiện Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND, ngày 17/7/2015 của 

HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức 

khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020 

 

Thực hiện văn bản số 1867/SYT-TCCB ngày 07/07/2020 của Sở Y tế về 

việc đề nghị báo cáo kết quả và đề xuất nội dung sữa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

144/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. UBND huyện Đức Thọ đề xuất vẫn tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Báo cáo kết quả 

thực hiện Nghị quyết như sau: 

I. Đặc điểm tình hình  
Đức Thọ là huyện nằm về phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, cách tỉnh lỵ (thành phố Hà 

Tĩnh) 45 km về phía Tây Bắc. Có 16 xã, thị trấn, tổng diện tích đất tự nhiên 

20.349,11ha. Dân số 101.562 người, với những lợi thế cơ bản là nằm trên trục 

đường Quốc lộ 8A nối Quốc lộ 1A với Cửa khẩu quốc tế Cầu treo, và có đường sắt 

Bắc Nam chạy qua, là nơi giao lưu buôn bán để phát triển kinh tế nhưng cũng là 

nơi dễ phát sinh, lây lan các dịch bệnh. Chính những yếu tố địa lý này đã gây ảnh 

hưởng lớn đến vệ sinh môi trường toàn huyện làm tăng nguy cơ phát sinh các dịch 

bệnh. 

 II. Tình hình phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND 

Huyện đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ 

cốt cán huyện, cán bộ ngành y tế, đội ngũ y bác sỹ trong toàn huyện với hơn 500 

người tham gia. 

Các xã, thị trấn, các đơn vị trong ngành y tế đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo 

cơ sở tiến hành học tập, quán triệt, thảo luận nội dung của Nghị quyết, xây dựng kế 

hoạch tổ chức thực hiện. 

Đa dạng hoá các loại  hình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, đảng viên và nhân dân tự giác và tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc 

sức khoẻ ; Chỉ đạo Đài Phát Thanh truyền hình, các đài truyền thanh cơ sở, Bản tin 

các chuyên trang, chuyên mục, viết các bài, phóng sự về quá trình triển khai thực 

hiện Nghị quyết. 

Trong thời gian qua huyện đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các văn bản của Uỷ 

ban nhân dân huyện chỉ đạo về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống 

dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; Các chương trình mục tiêu y tế; Chương 

trình xây dựng Nông thôn mới trong lĩnh vực y tế, Chăm sóc sức khoẻ sinh sản; y, 

dược ngoài công lập; Tiêm chủng mở rộng… 

III. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND. 
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1. Kết quả thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. 

- Công tác thực hiện các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, nhằm 

nâng cao chất lượng nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện hàng năm đã 

xây dựng kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời đề nghị 

huyện có thêm các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác 

tại bệnh viện đa khoa huyện. 

- Các chương trình, quy hoạch, các cơ chế chính sách thu hút và phát triển 

nguồn nhân lực về y tế. Hàng năm huyện đã có kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế. Tại bệnh viện đa khoa huyện: Tổ 

chức thi tay nghề chuyên môn, nâng cao kỹ năng ứng xử. Mời các chuyên gia đầu 

ngành về các lĩnh vực về chuyển giao các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên 

sâu. Hàng năm đã gửi các cán bộ đi đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, 

và các định hướng chuyên khoa và các chứng chỉ chuyên môn nhằm phát triển 

những kỹ thuật phù hợp, thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo liên tục nhiều 

nội dung chuyên môn, mời các giảng viên của Sở Y tế giảng dạy. 

- Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã thu hút được 09 Bác sỹ chính quy ở các 

trường Đại học trên cả nước về làm việc nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng 

cao còn thiếu hụt nhiều của đơn vị. Các bác sỹ đơn vị  thu hút đã được hưởng đầy 

đủ chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. 

- Việc thực hiện các chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp theo lương, phụ 

cấp đặc thù của Nhà nước cho cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế: thực hiện chi trả 

đúng đủ theo chế độ của tỉnh ngoài ra huyện, xã không hỗ trợ gì thêm. 

2. Kết quả thực hiện chính sách ưu đãi và mời chuyên gia về chuyển 

giao kỹ thuật 

- Song song với việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chú trọng 

đến công tác đào tạo chuyên sâu ở tất cả các chuyên ngành. Bệnh viện đa khoa 

huyệnTừ năm 2016 đến nay đã cử 05 bác sỹ tham gia đào tạo Chuyên khoa cấp I, 

01 Bác sỹ học CK cấp II, 03 bác sỹ học lớp chuyên khoa định hướng, hàng chục 

lượt bác sỹ được đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc, tiếp nhận chuyển giao kỹ 

thuật ở các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương. Để tạo điều kiện cho viên 

chức được đi đào tạo, trong quá trình đào tạo và sau đào tạo, đơn vị đã thực hiện 

đầy đủ chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết 144 của HĐND 

tỉnh và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

- Trung tâm Y tế từ năm 2016 đến nay đào tạo 02 Bác sỹ học chuyên khoa 

cấp I. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành phù hợp với điều 

kiện thực tế. Do đó đến nay nhiều thủ tục hành chính đã được cắt giảm, giảm sự 

phiền hà cho người bệnh, người dân. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông 

tin vào công tác khám chữa bệnh và quản lý y tế. Tất cả người bệnh đến khám 

chữa bệnh đều được quản lý bằng phần mềm, thực hiện chuyên nghiệp, khoa học 

và tiết kiệm thời gian hiệu quả công tác cao. 

- Thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật cao tại bệnh viện: Xét nghiệm sinh 

hóa tự động, Xquang kỹ thuật số, Siêu âm tim mạch, siêu âm 4D, Nội soi tiêu hóa. 

Tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng, tán sỏi tiết niệu ngoai cơ thể, Hệ thống  nội 

soi hoạt động gần 10 năm thực hiện hiêu quả các kỹ thuật như cắt ruột thừa, cắt túi 
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mật , bóc u nang Buồng trứng, chửa ngoài tử cung thể chưa vỡ, cắt đốt U xơ tuyến 

Tiền liệt, khâu lỗ thủng dạ dày, Kết hợp gãy cổ xương đùi bằng nẹp DHS, cắt 

Amydal bằng gây mê NKQ, Mổ lấy thai, cắt tử cung bán phần và toàn phần, các 

phương pháp điều trị bằng Đông y như siêu âm điều trị, điện xung, kéo giãn cột 

sống và Hoạt động hợp tác quốc tế, nhận điều trị cho nhiều người bệnh nước bạn 

Lào, mời các chuyên gia các bệnh viện đầu ngành ở tuyến trên về tập huấn, đào tạo 

chuyển giao kỹ thuật như chuyển giao kỹ thuật Tán sỏi tiết niện nội soi ngược 

dòng, tán sỏi đường mật qua Kehr, tập huấn Đái tháo đường, an toàn truyền máu. 

- Công tác chỉ đạo, hỗ trợ tuyến dưới trong phát triển chuyên môn, tập huấn 

nâng cao năng lực theo các nhiệm vụ được giao: Công tác chỉ đạo tuyến theo Đề án 

1816 về chuyên môn nghiệp vụ đơn vị đã hỗ trợ về chuyên môn cho bệnh viện đa 

khoa huyện Vũ Quang, phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng cùng tham gia chỉ 

đạo về chuyên môn cho các Trạm Y tế trên địa bàn toàn huyện. Hàng năm đơn vị 

xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể về công tác chỉ đạo tuyến. Tham 

gia giao ban hàng tháng với Trạm Y tế để chỉ đạo chuyên môn và nắm bắt tình 

hình, những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ cho tuyến xã.  

- Hàng năm đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy tắc ứng xử và 12 

Điều Y đức. Tổ chức các Hội thi và đưa những nội dung này vào quán triệt tại các 

chào cờ giao ban hàng tháng và nội dung thi nâng cao tay nghề chuyên môn. Từ đó 

nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức trong đơn vị về thực hiện đổi mới phong 

cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường  công tác 

kiểm tra, giám sát theo định kỳ và đột xuất. Công khai số điện thoại đường dây 

nóng của Bộ Y tế, của Sở Y tế, của bệnh viện và Giám đốc bệnh viện. Triển khai 

Hòm thư góp ý theo quy định. Tổ chức họp Hội đồng người bệnh, khảo sát sự hài 

lòng của người bệnh định kỳ. 

3. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển. 

Bệnh viện đa khoa huyện:  

+ Đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách ưu đãi đối với 

bác sĩ công tác tại khoa Truyền nhiễm theo quy định của nghị quyết (hỗ trợ thêm 

20% lương cơ bản hàng tháng) 

+ Ngoài việc gửi đi đào tạo, đơn vị đã mời các chuyên gia ở Bệnh viện Bạch 

Mai chuyển giao kỹ thuật Đơn vị Thận nhân tạo đến nay sau 3 năm triển khai có 8 

máy hoạt động chạy Thận nhân tạo cho 49 người bệnh trong và ngoài huyện, Các 

lớp đào tạo chỉ đạo tuyến của Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh như cấp cứu Nhi khoa, Hồi 

sức cấp cứu, Điện Não đồ, đo độ loãng xương, thở máy… Đã thực hiện đầy đủ các 

chế độ chính sách về mời chuyên gia về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo quy 

định.  

+ Tham gia các khóa đào tạo liên tục theo các chương trình của bộ y tế nvaf 

ngành đề ra.  

III. Nguyên nhân và những hạn chế, yếu kém  

- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa thực sự chủ động trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác y tế. Sự thay đổi cán bộ, thiếu nhân lực, bố trí cán bộ 

chưa hợp lý nên ảnh hưởng tới chất lượng quản lý điều hành và điều trị. 

- Chính sách thu hút cán bộ triển khai chậm, cán bộ có chuyên môn cao 

không muốn về địa phương làm việc, số ở lại không an tâm muốn xin đi nơi khác. 
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- Chính sách đầu tư cho hệ thống y tế còn hạn chế chủ yếu tập trung ở các 

chương trình Dự án. 

- Bố trí cán bộ Phòng Y tế còn thiếu, kinh phí cho quản lý thấp. 

- Một số trạm y tế cơ sở hạ tầng xuống cấp, trang thiết bị thiếu. 

- Chính sách không cụ thể, mô hình thay đổi thường xuyên, mạng lưới quản 

lý mỏng không đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ quản lý. 

- Chưa thu hút được cán bộ có trình độ cao, chuyên sâu từ bác sỹ CKI trở lên 

về công tác;  

- Chế độ của đơn vị chưa đủ để thu hút đội ngũ Bác sỹ chính quy về công 

tác, hàng năm tuyển dụng không đủ số lượng. 

- Gần đây đơn vị có một số bác sỹ sau khi được đào tạo sau đại học, chưa 

làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị đã bỏ việc, xin nghỉ việc để ra ngoài làm 

ở các cơ sở y tế khác nên số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn sau Đại học 

không đủ để phát triển kỹ thuật bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn. 

2. Nguyên nhân: 

- Chế độ đãi ngộ của cơ quan còn hạn chế, bên cạnh chính sách thu hút của 

các bệnh  viện khác cao hơn nên các bác sỹ không vầ, đang công tác bỏ việc;  

- Áp lực công việc nhiều, thiếu nhân lực chất lượng cao (Bác sỹ, CN xét 

nghiệm...), chế độ đãi ngộ đối với cán bộ công chức, viên chức và thu nhập tăng 

thêm của nhân viên y tế còn rất thấp so với thu nhập khi làm việc ở các cơ sở  y tế  

khác. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

- Bệnh viện đa khoa huyện: Nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang 

thiết bị, tạo điều kiện cho viên chức tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng đào tạo chuyên sâu, đào tạo các chuyên ngành 

còn thiếu và yếu; Tạo môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, cởi mở, tăng 

cường thu, tiết kiệm chi để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, 

công chức, viên chức an tâm công tác; Tuyển dụng đủ số lượng bác sỹ chính quy, 

tăng cường đào tạo cán bộ sau đại học nhằm nâng trình độ cán bộ sau đại học 

tương xứng với số lượng cán bộ công chức, viên chức hiện có của đơn vị; 

- Kịp thời hỗ trợ, chi trả đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ đúng đối 

tượng được hưởng từ các nguồn theo Nghị quyết 144 của HĐND tỉnh;  

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân và 

phòng chống dịch bệnh.  

- Giữ vững xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND tỉnh của Hội đồng 

nhân dân tỉnh  

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền trách nhiệm 

của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

- Củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, Kế hoạch nâng cấp xây dựng 

bệnh viện, ổn định tổ chức; Bố trí sắp xếp nhân lực hợp lý các cơ sở y tế, các khoa 

phòng để phát huy năng lực của các cá nhân, tập thể; Bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ nâng cao tay nghề. 
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- Tích cực huy động các nguồn lực, các dự án từ ngân sách và các nguồn lực 

khác để duy tu bão dưỡng cơ sở hạ tầng, mua sắm thêm nội thất, bổ sung trang 

thiết bị y tế  

- Đào tạo Bác sỹ, đào tạo cán bộ kỹ thuật, cử nhân, cán bộ quản lý, bổ sung 

cho các đơn vị y tế cơ sở ưu tiên đào tạo cán bộ có chuyên môn cao đáp ứng nhu 

cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân . 

- Củng cố mạng lưới y tế thôn, tổ dân phố bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

đáp ứng quản lý sức khỏe tại cộng đồng thôn xóm, khối phố. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động làm cho mỗi cán bộ, đảng viên 

và toàn dân nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về 

công tác y tế. Cụ thể hóa bằng các chính sách để thực hiện có hiệu quả thiết thực. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi học đặc biệt là y tế xã, thu hút các 

bác sỹ có chuyên môn giỏi về công tác tại địa phương.  

- Thực hiện tốt chính sách thi đua khen thưởng, khuyến khích các tập thể, cá 

nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động y tế từ huyện tới cơ sở. 

- Huy động các nguồn lực và đa dạng hóa các loại hình phòng bệnh, khám 

chữa bệnh cho nhân dân, tiến tới xây dựng, mở rộng các câu lạc bộ sức khỏe trên 

địa bàn thôn xóm, khối phố, khuyến khích các xã tổ chức xây dựng quỹ phát triển 

y tế nhằm phục vụ sự nghiệp y tế địa phương. 

V. Kiến nghị, đề xuất 

- Hàng năm bố trí từ nguồn kinh phí chống xuống cấp, mua sắm bổ sung 

trang thiết bị, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng. 

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho Y sỹ học Bác sỹ. Có chính sách hỗ trợ đào tạo 

nhân viên y tế thôn, tổ dân phố. 

- Tăng chường các chính sách thu hút đối với nguồn chất lượng cao như Bác 

sỹ, Dược sỹ Đại học và một số viên chức quan trọng trong ngành Y tế; 

- Thực hiện chính sách đãi ngộ cho ngành Y tế nhất là đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, có năng lực, làm việc ở các bệnh viện 

công lập để cán bộ an tâm công tác, cống hiến và thực hiện tốt công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân;  

Trên đây là báo cáo sơ kết quả thực hiện Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách đối với 

công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 

2016- 2020./. 

 
    Nơi nhận:                                                        T/M ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
    - Sở Y tế (B/c);                                                           KT. CHỦ TỊCH 

     - Chủ tịch, PCT UBND huyện;                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

     - Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa;                                                  

     - Trung tâm Y tế huyện;                                       

     - Lưu: VT, YT.                                                                       

 

 

                                                                                                   Trần Hoài Đức 
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