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Số: 87

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của
Ban Văn hóa -Xã hội, HĐND tỉnh tại Báo cáo số 300/BC-HĐND
ngày 03/12/2018 về tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị,
nhân lực của ngành y tế và thực hiện nhiệm vụ tạo các Trạm y tế
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ 2013-2017
Theo đề nghị của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tại Báo cáo số
300/BC-HĐND ngày 03/12/2018 về kết quả giám sát tình hình cơ sở vật chất,
trang thiết bị, nhân lực của ngành y tế và thực hiện nhiệm vụ tại các Trạm y
tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành
liên quan khắc phục, giải quyết một số vấn đề còn tồn tại; trên cơ sở thực
hiện của các sở, ngành, UBND tỉnh báo cáo như sau:
1. Về thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hoá thuộc lĩnh vực của
tỉnh Quảng Ngãi.
a) Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tạo điều kiện thuận lợi cho
các nhà đầu tư thực hiện một số dự án y tế theo hình thức xã hội hóa như sau:
(1). Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao tỉnh Quảng Ngãi (chính thức hoạt
động tháng 7/2013), với quy mô 10 giường bệnh; tổng mức đầu tư 25 tỷ
đồng; Là cơ sở ngoài công lập. Nhà đầu tư tự bỏ tiền mua quyền sử dụng đất.
(2). Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, với quy mô 45 giường bệnh; tổng
mức đầu tư: 84 tỷ đồng. Nhà đầu tư tự bỏ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng,
đang đề nghị Nhà nước hỗ trợ. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong
tháng 3/2019.
(3). Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi,
với quy mô 500 giường bệnh; tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng. Nhà nước cho
thuê đất. Nhà đầu tư đang triển khai thi công.
(4). Bệnh viện kỹ thuật cao Thiện Nhân Quảng Ngãi, với quy mô 100
giường bệnh; tổng mức đầu tư 313,795 tỷ đồng. Nhà đầu tư đang làm các thủ
tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.
(5). Bệnh viện đa khoa Thiên Phúc (Địa điểm tại Khu đô thị Sa Huỳnh,
xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ), với quy mô 6.087 m2 sàn xây dựng (khoảng
32 giường bệnh); rổng mức đầu tư 35 tỷ đồng), dự kiến đến quý I/2021, sẽ
đưa vào hoạt động.
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(6). Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường
Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần
đầu ngày 16/11/2011; Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ nhất ngày
29/6/2012. Nhà đầu tư đã khởi công xây dựng từ năm 2011 phần nền và đóng
cọc, sau đó dừng lại, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND
ngày 26/7/2017 về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu
tư Dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm do Công ty Cổ phần Bệnh viện đa
khoa Nhân Tâm làm chủ đầu tư.
Ngoài ra, UBND tỉnh còn chấp thuận cho các nhà đầu tư triển khai
khảo sát, đề xuất các dự án như sau:
(1). Bệnh viện đa khoa tại huyện Bình Sơn.
(2). Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương tại Phường Trương Quang
Trọng, thành phố Quảng Ngãi.
(3). Cơ sở 2 của Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) tại tỉnh Quảng Ngãi.
b) Về phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơ
sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh của các tuyển
tỉnh, huyện, xã:
Ngoài các dự án đã được bố trí vốn đầu tư công trung hạn, UBND tỉnh
phê duyệt bổ sung các dự án như sau:
(1) Dự án Sửa chữa, cải tạo, mở rộng khu điều trị mới nội trú 04 tầng
của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (Quyết định số 3876/QĐ-SXD ngày
05/12/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ
thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo, mở rộng khu điều trị mới
nội trú 04 tầng của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi), đã klhởi
công tháng 1 năm 2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2019;
(2) Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
với quy mô mới tăng thêm 100 giường bệnh (đã được phê duyệt đầu tư tại
Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 31/10/2018), dự kiến khởi công quý II
năm 2019, hoàn thành trong năm 2021-2022.
(3) Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Nội tiết tỉnh với tổng
mức đầu tư 50 tỷ đồng (đã được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1867/QĐUBND ngày 26/10/2018); thời gian thực hiện năm 2019-2022.
(4) Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y
tế tuyến cơ sở” – Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 439/QĐUBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh), với tổng mức đầu tư:
220.900 triệu đồng (Quy đổi 9,71 triệu USD, vốn vay 7,75 triệu USD, vốn
đối ứng 1,96 triệu USD), nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng;
thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 đến năm 2024.
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Hàng năm, UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Y tế, các nguồn
khác để đầu tư nâng cấp, mở rộng các cơ sở y tế. Năm 2019, đã phân bổ kinh
phí 122 tỷ đồng (từ nguồn vốn sự nghiệp y tế 90 tỷ đồng, nguồn khác 32 tỷ
đồng) để mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản –
Nhi tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh.
2. Về rà soát để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với các cơ sở y tế chưa có theo quy định, đảm bảo tính pháp lý và đáp
ứng yêu cầu đầu tư phát triển.
Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở rà soát để lập thủ tục cấp
Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở y tế chưa có theo quy
định, đảm bảo tính pháp lý và đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển. Đến nay,
hầu hết các cơ sở y tế đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn
một số Trạm Y tế do đầu tư xây dựng mới, mở rộng diện tích để đảm bảo đạt
bộ tiêu chí quốc gia, các đơn vị đang lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất.
3. Về rà soát, tuyển dụng, bố trí nhân lực đối với các cơ sở y tế chưa
tuyển dụng đủ biên chế được giao. Thực hiện việc thăng hạng cho viên chức
đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.
- Sở Y tế đã lập kế hoạch tuyển dụng, bố trí nhân lực đối với các cơ sở
y tế chưa tuyển dụng đủ biên chế được giao.
- Về thực hiện Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày
08/12/2014 của Chính phủ Quy định về y tế xã, phường, thị trấn, Sở Y tế đã
trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định chuyển nhân
viên y tế xã hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 thành
viên chức theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP..
- Về việc thăng hạng cho viên chức đối với những trường hợp đủ điều
kiện theo quy định. Đến nay, Sở Y tế đã phối hợp Sở Nội vụ tham mưu trình
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét thăng hạng cho viên chức thuộc ngành y
tế (Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Quảng Ngãi năm 2019); đã
thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (Quyết định số
325/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh). Hội đồng đã họp
xét, đang hoàn chỉnh thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả.
4. Về đào tạo chuyên môn, kỹ thuật đối với cán bộ, viên chức y tế cơ sở.
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Sở Y tế đã lập kế hoạch đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ,
viên chức y tế cơ sở trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cụ thể các lớp
như sau:
a) Đào tạo kỹ thuật Siêu âm tổng quát + Điện tim cơ bản:
- Đối tượng: Bác sĩ đang công tác tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.
- Số lượng: 01 lớp (50 học viên/lớp).
b) Đào tạo về Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình:
- Đối tượng: Bác sĩ đang công tác tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.
- Số lượng: 03 lớp (50 học viên/lớp).
c) Đào tạo Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Gây mê - Hồi sức:
- Đối tượng: Bác sĩ đa khoa đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở
Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
- Số lượng: 01 lớp (15-25 học viên).
d) Đào tạo về Kiểm soát nhiễm khuẩn:
- Chương trình đào tạo 03 tháng về kiểm soát nhiễm khuẩn:
+ Đối tượng: Lãnh đạo khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, người phụ trách
kiểm soát nhiễm khuẩn; nhân viên thuộc bộ phận giám sát và bộ phận khử
khuẩn, tiệt khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cán bộ phụ trách kiểm soát
nhiễm khuẩn Sở Y tế.
+ Số lượng: 01 lớp (50 học viên).
- Chương trình đào tạo 05 ngày về kiểm soát nhiễm khuẩn:
+ Đối tượng: Người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú; Nhân viên thuộc Hội đồng
kiểm soát nhiễm khuẩn và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn cơ sở khám,
chữa bệnh.
+ Số lượng: 03 lớp (50 học viên/lớp).
5.Tiếp tục củng cố, duy trì và tăng thêm các xã đạt bộ tiêu chí quốc gia
về y tế. Có giải pháp đào tạo bác sỹ liên thông, bố trí bác sỹ đối với các Trạm
Y tế hiện nay chưa có bác sỹ hoạt động thường xuyên.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển
hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” – Dự án thành phần tỉnh Quảng
Ngãi, với các mục tiêu chủ yếu là: Đầu tư cơ sở vật chất, bao gồm xây mới và
nâng cấp 44 trạm y tế; cung cấp trang thiết bị thiết thực, bao gồm tăng cường
áp dụng công nghệ thông tin cho các trạm y tế, Trung tâm y tế huyện; đào tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở.
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6. Kiến nghị cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số
73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định
một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động
trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch cho phù hợp thực
tế hiện nay.
Kiến nghị của một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế là định mức chi cho
một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động
trong các cơ sở y tế công lập là thấp, đề nghị tăng lên. Vấn đề này liên quan
đến toàn quốc, tỉnh đã nhiều lần đề nghị nhưng chưa được giải quyết.
7. Thực hiện các nội dung tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số
39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế Quy định gói dịch vụ cơ bản
cho tuyến y tế cơ sở.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện Thông tư số
39/2017/TT-BYT, cụ thể như sau:
- Tiếp tục đầu tư cơ sở, trang thiết bị cho các Trạm y tế đảm bảo thực
hiện các dịch vụ y tế theo quy định.
- Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y
tế cơ sở, tăng cường cán bộ y tế từ tuyến huyện cho tuyến xã và ngược lại.
- Cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm
phục vụ công tác khám, chữa bệnh, phòng bệnh.
- Triển khai các gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả,
đạt từ 47-83% dịch vụ kỹ thuật.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ngành liên
quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở, trang
thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
để triển khai thực các dịch vụ đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh;
- Sở Y tế;
-VPUB: CVP, PCVP, P. TH, CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ128).

Đặng Ngọc Dũng
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