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TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 

số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục củng 

cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa 

bệnh của hệ thống y tế các cấp, giai đoạn 2016 - 2020  

 

Ngày 30/6/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa 

bệnh của hệ thống y tế các cấp, giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là dự thảo). Dự 

họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và 

Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới, Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo về quá trình thực hiện các bước 

xây dựng thảo và nội dung của dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 

số 21-NQ/TU; ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của 

Sở Y tế đã phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo và tiếp 

thu, tổng hợp, hoàn thiện; dự thảo đã đánh giá cơ bản sát với các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TU. Tuy nhiên, dự thảo chưa bám 

sát theo kết cấu của Nghị quyết số 21-NQ/TU nên đánh giá về công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả thực hiện các mục tiêu bị trùng lặp ở 

nhiều phần. 

Để bảo đảm chất lượng nội dung dự thảo Báo cáo, yêu cầu Sở Y tế tiếp 

thu ý kiến các thành viên dự họp, hoàn thiện một số nội dung sau: 

1. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

Nghiên cứu, bám sát theo quy định tại Điều 10 Quy định số 225-QĐ/TU, 

ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trình tự, hồ sơ, thủ tục 

đối với các nội dung trình hội nghị Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

ban hành văn bản sau hội nghị. Nêu ngắn gọn hơn quy trình xây dựng dự thảo; 

đánh giá khái quát kết quả thực hiện theo mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của 

Nghị quyết số 21-NQ/TU; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; đánh giá chung, hạn 

chế, nguyên nhân của những hạn chế, bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ, giải pháp 

trong thời gian tới. Nêu rõ hơn nội dung kiến nghị.  
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2. Dự thảo Báo cáo 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở ý 2.1 cần ghép với Mục I để tráng trùng 

lắp ở nhiều phần của dự thảo báo cáo. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chung và 8 mục tiêu cụ thể bám 

theo Nghị quyết số 21-NQ/TU; bổ sung đầy đủ kết quả nguồn nhân lực, tuổi thọ 

trung bình, giường bệnh/vạn dân,... số liệu cho chính xác; nêu lý do Bệnh viện 

Sản Nhi, Bệnh viện Tâm thần chưa thành lập. 

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp: bổ sung đánh giá, phân tích 

đầy đủ hơn được công tác chỉ đạo và các giải pháp thực hiện của các cấp, các 

ngành như công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; 

nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh: từ năm 2016 đến nay tăng được bao 

nhiêu dịch vụ kỹ thuật mới, chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến xã,...; tăng 

cường áp dụng khoa học kỹ thuật, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ 

cao về công tác tại tỉnh,...  

- Bổ sung đánh giá nguồn nhân lực và cơ sở vật chất sau khi giảm các 

trạm y tế xã do sáp nhập các xã theo Nghị quyết số 653/2019/BTVQH14 ngày 

12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

- Bổ sung việc đổi mới cơ chế tài chính đã tiết kiệm giảm trừ được nguồn 

kinh phí để tái đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho ngành; việc đẩy mạnh 

cơ chế tự chủ ở các đơn vị y tế công lập, như Bệnh viện Đa khoa tỉnh giảm được 

trên 600 biên chế cho tỉnh. 

- Đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động y tế, nhất là rà soát 

và kiểm tra quyết liệt các nguồn kinh phí Nhà nước chi cho phòng, chống dịch 

COVID-19. 

- Phần đánh giá chung chỉ đánh giá khái quát toàn bộ kết quả đã đạt được, 

không liệt kê nội dung, số liệu chi tiết.  

c) Bổ sung hạn chế về các hành vi xấu ảnh hưởng đến sức khỏe như sử 

dụng rượu, bia, thuốc là; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao.  

d) Nguyên nhân của những hạn chế 

- Khách quan: bổ sung nguyên nhân do nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà 

nước còn hạn chế; người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng sa có mức thu nhập 

còn thấp, điều kiện sống còn nhiều hạn chế nhưng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

ngày càng cao. 

- Chủ quan: bổ sung công tác tuyên truyền chưa được tốt, do đó nhận thức 

của người dân chưa đầy đủ về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng 

động. Trình độ và thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ y tế có lúc, có nơi 

còn chưa chuẩn mực, chưa đáp ứng yêu cầu. Lợi thế về y học cổ truyền và sự kết 

hợp giữa tây y và đông y chưa phát huy tốt. Việc triển khai đổi mới cơ chế tự 

chủ trong quản lý y tế công lập còn lúng túng, chưa mạnh dạn thay đổi cơ chế. 
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đ) Phần nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới 

Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch 

số 50-KH/TU ngày 26/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kế 

hoạch số 51-KH/TU ngày 26/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW để 

hoàn thiện nội dung phần nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới cho phù hợp.  

Yêu cầu Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện các dự thảo trên, trình UBND 

tỉnh trước ngày 10/7/2020. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV theo GM số 211/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTTH, NC, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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