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V/v trả lời chất vấn của đại biểu

        
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Công văn số 379/HĐND-VP ngày 24/12/2021 của HĐND tỉnh 
Hải Dương về việc trả lời chất vấn của đại biếu.

Sở Y tế tiếp nhận, giải trình, trả lời ý kiến đại biểu liên quan đến lĩnh vực 
y tế như sau:

1. Giải trình nội dung "Công tác quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi 
tiết các cơ sở y tế công lập chưa được quan tâm".

Trong năm 2015-2016, Sở Y tế tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị 
quyết 136/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030  và UBND tỉnh ban hành Quyết định 617/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Hiện nay, ngành y tế đang phối hợp với các sở, ngành (Sở Kế hoạch & 
Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường), UBND các huyện/thị xã/thành phố và 
các đơn vị tư vấn để thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác lập quy hoạch 
tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như công tác 
lập quy hoạch vùng tại các huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó cơ bản các cơ sở khám, chữa bệnh trong ngành đã hoàn thiện 
quy hoạch chi tiết của đơn vị theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chính 
quyền địa phương (tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/2000).

Tuy nhiên trong ngành y tế vẫn còn một số công trình xây dựng đã lâu, từ 
những năm 1970 (như tại TTYT Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang...). Để xây 
dựng tổng thể một cơ sở khám, chữa bệnh y tế hiện đại rất tốn kém về nguồn lực 
và thời gian do đó khi chưa có đủ điểu kiện xây dựng cơ sở mới khang trang, 
hiện đại, các đơn vị vẫn tận dụng cơ sở vật chất hiện có (bảo dưỡng, sửa chữa, 
cải tạo) để phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh. Trong thời gian qua, Sở Y tế đã 
tham mưu UBND, HĐND tỉnh đã phê duyệt ban hành Nghị quyết về đầu tư 
công để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất cho các đơn vị 
trong ngành với 14 danh mục được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 và giai đoạn sau năm 2025. Nổi bật trong số đó có 4 dự án xây 
dựng trụ sở làm việc mới tại khu quy hoạch đất y tế, xã Liên Hồng, thành phố 
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Hải Dương gồm: Xây dựng mới Bệnh viện Mắt & da liễu, xây dựng mới Bệnh 
viện Y học cổ truyền, xây dựng mới Bệnh viện Phục hồi chức năng, xây dựng 
mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Về ý kiến một số cơ sở còn nhỏ hẹp, chưa đảm bảo tỷ lệ diện tích theo 
quy định. Theo báo cáo của Sở Y tế, các đơn vị trong ngành cơ bản đảm bảo tỷ 
lệ diện tích sử dụng, chỉ có TTYT thành phố Hải Dương do đặc thù là cơ sở 
khám, chữa bệnh tuyến huyện đóng trên địa bàn thành phố Hải Dương là nơi có 
rất nhiều các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa khác (cả công lập và tư nhân) nên 
số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh không cao so với các TTYT khác. Do đó, 
diện tích sử dụng làm trụ sở làm việc của đơn vị tương đối nhỏ hẹp.

2. Giải trình nội dung "Một số cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện một số trang 
thiết bị hỏng, được trang cấp nhưng không sử dụng hoặc sử dụng rất ít, chưa 
hết công suất; trong khi có cơ sở có đủ điều kiện sử dụng không được trang 
bị".

Theo báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội về thực trạng 
cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở y tế công lập, có một số trang thiết bị 
sử dụng ít, chưa hết công suất ví dụ tại Bệnh viện Y học cổ truyền , Bệnh viện 
Phục hồi chức năng.

Tại thời điểm Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại các đơn vị trên, một số 
thiết bị của bệnh viện PHCN (buồng oxy cao áp, máy nội soi tiêu hóa, máy đo 
loãng xương) đang bị hỏng, chờ sửa chữa, thay thế nên không đưa vào sử dụng. 
Đối với bệnh viện Y học cổ truyển, năm 2011, theo phương hướng, kế hoạch 
hoạt động phát triển do lãnh đạo bệnh viện thời điểm đó đề ra với mục đích chế 
biến thuốc và định hướng bệnh viện là cơ sở sản xuất, điều chế, kinh doanh 
thuốc đông y nên đơn vị đã đầu tư một số TTB như máy đóng gói đa năng, máy 
làm viên hoàn mềm, máy đóng gói trà túi lọc, máy nghiền dược liệu. Tuy nhiên 
kế hoạch trên không khả thi và không thực hiện được là do sự phát triển mạnh 
mẽ và cạnh tranh rất cao của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thuốc đông 
dược trên địa bàn tỉnh và toàn quốc nên sản phẩm dự kiến sản xuất ra sẽ không 
đủ sức cạnh tranh, hạch toán tu chi không đảm bảo cho nên bệnh viện phải quyết 
định điều chỉnh chiến lược hoạt động do vậy các TTB này không còn được sử 
dụng.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Sở Y tế sẽ khẩn trương rà soát trong tất 
cả các đơn vị trong ngành những trang thiết bị y tế sử dụng ít, không hết công 
suất để thực hiện tham mưu UBND tỉnh, Sở Tài chính quyết định điều chuyển 
tài sản đến các đơn vị khác trong ngành có nhu cầu, khả năng sử dụng đảm bảo 
hiệu quả trong đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế (hoàn thiện trong quý I/2022).
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Ngành y tế cũng đã yêu cầu các đơn vị xây dựng danh mục trang thiết bị y 
tế thiết yếu đặc biệt là trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 theo 
nhu cầu sử dụng của từng đơn vị để tổng hợp, xây dựng kinh phí, dự toán báo 
cáo các cơ quan, các cấp có thẩm quyền. Theo Quyết định số 3597/QĐ-UBND 
ngày 3/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương đã cấp kinh phí khoảng 36 tỷ đồng 
để Sở Y tế thực hiện mua sắm TTBYT phục vụ phòng, chống dịch. Sở Y tế đang 
lên kế hoạch phân bổ cho các đơn vị thực hiện, ưu tiên những đơn vị tiếp nhận, 
điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

3. Giải trình nội dung "Qua 4 đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, hệ 
thống y tế nói chung, hệ thống y tế cơ sở nhất là hệ thống y tế tuyến xã bộc lộ 
nhiều hạn chế yếu kém, bất cập đặc biệt là cơ sở vật chất và nhân lực y tế".

Cũng theo báo cáo Sở Y tế gửi Ban Văn hóa – Xã hội về thực trạng cơ sở 
vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở y tế công lập, nhờ sự quan tâm của chính 
quyền địa phương (tuyến huyện, tuyến xã), hưởng ứng phong trào thi đua xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, các trạm y tế 
tuyến xã hiện nay về cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất để hoạt động theo quy định. 
Tuy nhiên, trang thiết bị y tế tại các trạm còn hạn chế do lượng bệnh nhân điều 
trị ít, nhân lực chưa đảm bảo vận hành, sử dụng máy móc hiện đại. Trên cơ sở 
tham mưu của Sở Y tế, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định 
3894/QĐ-UBND ngày 7/11/2019 phê duyệt "Kế hoạch thực hiện Đề án xây 
dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương". Theo Đề án y tế cơ sở được phê duyệt, trong giai đoạn 2020-2025, Sở 
Y tế phối hợp với các ngành, địa phương, cơ sở y tế địa phương huy động nguồn 
lực để triển khai nâng cao năng lực cho các đơn vị y tế cơ sở bao gồm cả các 
trạm y tế tuyến xã. Trong đó, sẽ đầu tư cho tất cả các trạm y tế tuyến xã một số 
trang thiết bị y tế cơ bản như: máy điện tim, máy siêu âm, máy xét nghiệm sinh 
hóa, máy xét nghiệm huyết học, máy ly tâm... Khi được bố trí kinh phí, Sở Y tế 
sẽ đầu tư một số trang thiết bị y tế cơ bản cho các trạm y tế có đủ năng lực sử 
dụng (có nhân lực vận hành thiết bị) theo đề xuất của các đơn vị đảm bảo hiệu 
quả đầu tư, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19. Mặt khác, tiếp tục huy động nguồn lực từ địa phương, 
vận động xã hội hóa hỗ trợ, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị với các trạm y 
tế.

Trong hai năm 2020 và 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp 
trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nhân viên y tế cơ sở đặc 
biệt là nhân viên y tế tại trạm y tế thực sự rất vất vả, quá tải; vừa thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, vừa tham gia công tác phòng, chống dịch 
bất kể ngày đêm. Trạm y tế tuyến xã đã thể hiện được vai trò quan trọng của 
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mình trong công tác phòng, chống dịch và góp công lớn trong việc kiểm soát 
dịch bệnh. Tuy nhiên, chế độ đối với lực lượng y tế tuyến xã còn thấp, nhân viên 
y tế khu dân cư, cộng tác viên dân số thậm chí chưa được hưởng phụ cấp, bồi 
dưỡng do chưa có quy định mặc dù đều tham gia phòng chống dịch rất tích cực 
theo nhiệm vụ được giao.

Về vấn đề nhân lực tại trạm y tế, theo quy định mỗi trạm chỉ có biên chế 
từ 5-6 biên chế và kèm theo các nhân viên y tế thôn, khu dân cư, các cộng tác 
viên dân số theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007 
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở 
y tế nhà nước. Ngoài ra, trong công tác chống dịch nói chung, Sở Y tế luôn thực 
hiện việc điều động, phân bổ hợp lý nhân lực y tế tại các điểm nóng về dịch 
(như thành phố Chí Linh đầu năm 2021 hay huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ thời gian 
gần đây), đảm bảo hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh và điều trị bệnh nhân 
Covid-19.

Trên đây là tiếp thu, giải trình, trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 
5 HĐND tỉnh khóa XVII, Sở Y tế kính gửi Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Lưu: VT, KHTC.                                                                       
                                                                             

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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