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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 82/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hạng I giai đoạn 2021 - 2025 
__________________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 2 

 

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

Căn cứ 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 Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính 

phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập;  

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 
20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính 

phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim 

mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh 
không lây nhiễm khác giai đoạn 2015 - 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Tỉnh ủy 

Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; 
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Xét Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phát 
triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hạng I giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo 
thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Mục tiêu phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận hạng I 

giai đoạn 2021 - 2025 

1. Mục tiêu chung: Phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hạng I 

giai đoạn 2021 - 2025 với cơ sở hạ tầng đảm bảo tính liên hoàn, thiết bị y tế hiện 

đại, đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu phù hợp với mô hình bệnh tật của địa 

phương, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân, 

giảm tối đa việc chuyển viện lên tuyến trên. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Phát triển cơ sở hạ tầng, thành lập các khoa chuyên sâu; xây mới Trung 

tâm kỹ thuật cao thực hiện chức năng cấp cứu, chẩn đoán và điều trị các trường 

hợp bệnh nặng, khó. 

b) Đầu tư trang thiết bị y tế, đặc biệt thiết bị điều trị các bệnh lý ung thư, 

tim mạch. 

c) Nâng cao chất lượng điều trị tại chỗ cho bệnh nhân, phấn đấu giảm đến 

mức thấp nhất tỷ lệ chuyển viện tuyến trên, tỷ lệ tử vong hàng năm. 

d) Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, đảm 

bảo tỷ lệ cán bộ chuyên môn khối lâm sàng đạt từ 60% tổng số cán bộ chuyên 

môn toàn Bệnh viện; 50% bác sĩ lâm sàng có trình độ sau đại học (trong đó lãnh 

đạo khoa đạt 60% trình độ CKII/Tiến sĩ và 50% lãnh đạo phòng chức năng có 

trình độ sau đại học); 40% các trưởng, phó phòng chức năng có bằng/chứng chỉ 

chính trị trung cấp hoặc cao hơn. 

đ) Cải thiện các chỉ số chất lượng, nâng điểm trung bình chung của tất cả 

các tiêu chí đạt từ 4,2 điểm trở lên theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ 

Y tế. 

e) Đảm bảo tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh, người nhà người bệnh về 

dịch vụ khám chữa bệnh theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế đạt từ 80% trở lên. 

g) Triển khai bệnh án điện tử cuối năm 2021 và xây dựng bệnh viện thông 

minh vào cuối năm 2023. 

 

Điều 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

1. Quy mô hoạt động bệnh viện 

a) Tiếp tục hoàn thiện quy mô của Bệnh viện đa khoa hạng I giai đoạn 

2021 - 2025, trên cơ sở sắp xếp, bố trí lại cơ sở vật chất, bộ máy đảm bảo thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy chế của Bệnh viện hạng I. 
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b) Xây mới Trung tâm kỹ thuật cao thực hiện chức năng cấp cứu, chẩn 

đoán và điều trị các trường hợp bệnh nặng, khó, bao gồm các bệnh lý về tim 

mạch, ung thư và hầu hết kỹ thuật cao của các chuyên khoa lâm sàng khác với 

diện tích dự kiến mỗi tầng 1.500m2, tổng diện tích 03 tầng là 4.500m2. 

c) Xây mới khoa Truyền nhiễm với thiết kế phù hợp đảm bảo công tác 

cách ly, điều trị dịch bệnh với diện tích dự kiến là 1.500m2. 

2. Đầu tư trang thiết bị 

a) Đầu tư trang thiết bị y tế theo Dự án ODA của Chính phủ, tập trung các 

thiết bị để thực hiện các kỹ thuật cao của các khoa lâm sàng, đặc biệt đối với hai 

lĩnh vực tim mạch và ung bướu. 

b) Bệnh viện chủ động bố trí nguồn kinh phí tự chủ để mua sắm thiết bị 

văn phòng cho các khoa, phòng và Trung tâm kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu 

cho công tác chuyên môn. 

3. Phát triển, đào tạo nhân lực 

a) Phát triển nhân lực: Tăng cường công tác thu hút, tuyển dụng đảm bảo 

tổng số nhân lực dự kiến đến năm 2025 đạt 1.240 cán bộ viên chức. 

b) Đào tạo nhân lực: Liên kết với các trường đại học trong đào tạo chuyên 

sâu và đào tạo sau đại học, đồng thời tập trung nâng cao năng lực quản lý, lý luận 

chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển bệnh viện. 

4. Phát triển chuyên môn kỹ thuật 

a) Triển khai thực hiện tốt Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 và Đề án 

khám chữa bệnh từ xa, đẩy mạnh hỗ trợ chuyển giao các gói kỹ thuật cao, chuyên 

sâu về lĩnh vực tim mạch, ung thư và nội soi can thiệp.  

b) Tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trên trong đào tạo và 

chuyển giao các gói kỹ thuật, tiếp tục triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu của 

bệnh viện hạng I đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân và phù 

hợp mô hình bệnh tật của địa phương. 

5. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh 

a) Phát hành thẻ khám bệnh thông minh, hướng dẫn người dân tự tra cứu 

thông tin khám chữa bệnh, đăng ký khám bệnh từ xa, triển khai các hình thức 

thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. 

b) Quản lý bệnh viện theo hướng bệnh viện thông minh, lưu trữ dữ liệu 

khám chữa bệnh, triển khai bệnh án điện tử, hội chẩn từ xa với các bệnh viện 

tuyến trên, bệnh viện vệ tinh, thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình của Bộ Y tế. 

 

Điều 3. Giải pháp thực hiện 

1. Vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), ngân sách địa 

phương, kinh phí tự chủ của bệnh viện và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 
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2. Tăng cường chính sách ưu đãi của tỉnh và chế độ đãi ngộ của bệnh viện 

để tuyển dụng bổ sung đầy đủ nhân lực; thực hiện có hiệu quả hoạt động xã hội 

hóa góp phần tăng thu nhập cho cán bộ viên chức, giữ chân đội ngũ y bác sĩ có 

trình độ chuyên môn, tay nghề cao. 

3. Xây dựng kế hoạch đào tạo hợp lý, tăng cường hợp tác với bệnh viện 

tuyến trên thông qua Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, Đề án khám chữa 

bệnh từ xa và chuyển giao gói kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Phát triển 

chuyên môn đồng bộ với đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phù hợp với mô 

hình bệnh tật địa phương. 

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hồ sơ bệnh án điện 

tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt theo lộ trình của Bộ Y tế; thực hiện 

hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến trên về các trường hợp bệnh khó, nâng cao 

chuyên môn, nghiệp vụ.  

5. Quản lý kinh tế y tế hiệu quả, phát huy tốt các nguồn lực đã được Nhà 

nước đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản và 

phát huy tốt công năng sử dụng tài sản công; thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo 

trì trang thiết bị.  

6. Không ngừng cải tiến chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y tế,  

nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng đến sự hài 

lòng của người bệnh. 

7. Tăng cường triển khai hợp tác quốc tế trong đào tạo, hợp tác chuyên 

môn, khoa học kỹ thuật, tận dụng các nguồn viện trợ của các chương trình, dự án 

y tế góp phần nâng cao năng lực bệnh viện. 

 

Điều 4. Nguồn vốn thực hiện 

1. Nhu cầu vốn đầu tư: 413.293.288.045 đồng. 

2. Nguồn vốn đầu tư: vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA), ngân sách địa phương, kinh phí tự chủ của bệnh viện và các nguồn hợp 

pháp khác. 

 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá XI kỳ 

họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 

  

Phạm Văn Hậu 
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