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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý
các cơ sở y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh
cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm
2019; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về
thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật về quản lý các cơ sở y tế và
nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Sau khi xem xét Báo cáo số 132/BC-ĐGS ngày 03 tháng 12 năm 2019 của
Đoàn giám sát về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý các cơ sở y tế
và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát
của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp hành pháp luật về quản
lý các cơ sở y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk, với những đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và
các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các cơ sở y tế
và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời
nhấn mạnh một số vấn đề sau:
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Trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 tháng 2019, ngành y tế đã có nhiều
cố gắng, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn
tỉnh. Hoạt động y tế dự phòng được quan tâm. Các cơ sở y tế công lập từ tuyến tỉnh
đến tuyến huyện, tuyến xã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới; đầu tư mua
sắm nhiều trang thiết bị y tế phục vụ trong chẩn đoán, điều trị; ứng dụng các kỹ thuật
cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh phức tạp, hiểm nghèo; triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện; thường xuyên giáo dục y đức, củng cố
nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ. Các cơ sở y tế
xã hội hóa đã hoạt động hiệu quả, góp phần giảm tải bệnh nhân cho các cơ sở y tế
công lập. Một số cơ sở y tế công lập đã thực hiện xã hội hoá để đầu tư các trang thiết
bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân... từ đó đã từng bước
nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý các cơ sở y tế và
nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn
một số tồn tại, hạn chế: Chưa có sự phối hợp thường xuyên giữa ngành y tế với các
cấp, các ngành có liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh chủ động; việc sử
dụng các trang thiết bị y tế còn kém hiệu quả; còn tình trạng thiếu bác sĩ, cán bộ y tế
có trình độ chuyên môn cao; vướng mắc giữa nhu cầu điều trị và Quỹ bảo hiểm y tế,
không đủ kinh phí để trang trải hoạt động; việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quy
trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế còn chậm; tình hình vệ sinh an toàn
thực phẩm trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở vi phạm điều kiện vệ sinh
an toàn thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng; việc thanh tra, kiểm tra
còn có sự chồng chéo giữa các ngành, cấp trong việc thực thi pháp luật về y tế.
Điều 2. Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các cơ sở y tế và nâng
cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân
dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện và chỉ đạo các ngành liên
quan thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nhận thức đúng về tầm
quan trọng và lợi ích của công tác y tế dự phòng, làm cho mọi người, mọi gia đình,
cộng đồng có thể chủ động trong phòng, chống bệnh tật và nâng cao sức khỏe.
Tăng cường đầu tư nguồn lực cho y tế dự phòng. Chỉ đạo ngành y tế và các
ngành khác có liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ phòng,
chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống lành mạnh. Đảm bảo đủ kinh
phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Có kế hoạch đầu tư Bệnh viện Y học cổ
truyền Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu
khám bệnh, chữa bệnh. Chỉ đạo phát triển y tế tư nhân, hợp tác công - tư; thu hút đầu
tư, có biện pháp thành lập khoa yêu cầu. Chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu
các bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, kịp thời kiến nghị với bộ, ngành
Trung ương giải quyết để có chính sách phù hợp.
2. Mở rộng quyền tự chủ về tài chính, biên chế với các đơn vị sự nghiệp y tế
công lập.
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3. Kiểm soát quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân số để đảm bảo phát triển
bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.
4. Chỉ đạo xây dựng chiến lược ngành y tế trung hạn, dài hạn; xác định mục
tiêu, nhiệm vụ giải pháp để phát triển ngành y tế.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án,
mục tiêu về y tế.
6. Nâng cao năng lực quản lý, năng lực thực hiện các chính sách y tế, trong đó
tập trung: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển công nghệ thông tin y tế đáp ứng
yêu cầu đổi mới và phát triển ngành y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn
lực; đẩy mạnh tốc độ phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao (trang thiết bị, nhân
lực), đồng thời với y tế phổ cập; mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh cho y tế cơ sở,
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe tại gia đình; tăng cường kết
hợp y tế hiện đại với y học cổ truyền, dự phòng và điều trị.
7. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, phát
triển nhân lực y tế có trình độ cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của ngành y tế; tăng
cường nhân lực y tế cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và một số chuyên
khoa (cận lâm sàng, y tế dự phòng, nhi, truyền thông và tư vấn sức khỏe…). Đảm bảo
cung ứng đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế và trang thiết bị y tế có chất lượng với giá
cả hợp lý cho nhu cầu phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân.
8. Củng cố hoàn thiện hệ thống giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh, ứng dụng
có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát dịch bệnh. Thiết lập hệ thống
giám sát, phòng chống các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, bảo đảm đủ năng
lực kiểm soát, phát hiện các đối tượng nguy cơ cao của bệnh không lây nhiễm để chủ
động tư vấn, hướng dẫn điều trị dự phòng.
9. Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra để đáp ứng nhu cầu
đổi mới và phát triển ngành y tế. Chú trọng việc kiểm soát các chất thải gây ô nhiễm
môi trường, xử lý chất thải y tế và các chất thải độc hại. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực
phẩm; quản lý thị trường thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và dược liệu, thực phẩm
chức năng.
10. Tăng cường giáo dục y đức, quy chế ứng xử của cán bộ y tế; kiện toàn cơ
chế xử lý, phản hồi ý kiến, bảo vệ quyền lợi của người bệnh.
Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện
Nghị quyết.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.
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Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá IX, Kỳ
họp thứ Chín thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 06
tháng 12 năm 2019./.
CHỦ TỊCH

Y Biêr Niê

