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BÁO CÁO THẨM TRA
Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2023

cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế
 ( Trình tại kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khoá XVII)

Sau khi xem xét dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 73/TTr-UBND 
ngày 02 tháng 12 năm 2022 về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2023 
cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có 
một số ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII 
nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021-2025 của HĐND tỉnh đã đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ giường bệnh/vạn 
dân phải đạt tối thiểu 36 giường (không tính trạm y tế cấp xã).

Hiện nay số giường bệnh/vạn dân của toàn tỉnh (không tính trạm y tế cấp xã) 
là 31,56 giường, trong đó số giường bệnh tại các cơ sở y tế công lập đạt 30,99 
giường bệnh/vạn dân. 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, 07 cơ sở y tế 
công lập đề xuất tăng giường bệnh đang vượt công suất sử dụng giường bệnh trên 
100%, nhất là Bệnh viện Tâm thần. Để bệnh nhân không phải nằm ghép, 07 cơ sở 
y tế đã kê thêm 950 giường ngoài số giường kế hoạch được giao. 

Thực hiện quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; về giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì nguồn ngân sách nhà nước cấp 
giảm dần trên số giường bệnh tăng thêm, các bệnh viện, trung tâm y tế công lập sẽ 
từng bước tự chủ kinh phí hoạt động. Trong đó, một số bệnh viện chuyên khoa 
tuyến tỉnh như Nhi, Phụ sản, Mắt và Da liễu đã tự đảm bảo chi thường xuyên; 
Bệnh viện Tâm thần và các Trung tâm y tế tuyến huyện ngân sách hỗ trợ 15 triệu 
đồng/giường/năm. Vì vậy, ngân sách chi cho việc tăng 150 giường bệnh năm 2023 
là 1.650 triệu đồng. 

Từ các cơ sở trên và qua khảo sát tại một số cơ sở thuộc Sở Y tế, Ban văn 
hóa - xã hội nhận thấy: việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2023 cho 07 
cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế theo Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 
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02/12/2022 là phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương, 
thực tế của các đơn vị và tình hình ngân sách địa phương.

2. Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh 
tăng 150 chỉ tiêu giường bệnh cho 7 cơ sở (04 bệnh viện tuyến tỉnh, 03 trung tâm y 
tế tuyến huyện).

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

4. Một số kiến nghị:

4.1. Đối với UBND tỉnh:

Xây dựng kế hoạch, lộ trình đề xuất tăng giường bệnh hằng năm cho phù 
hợp để đảm bảo đến năm 2025 đạt 36 giường bệnh/vạn dân trên cơ sở đáp ứng 
được về quy mô, diện tích, nhân lực, công suất sử dụng giường bệnh thực tế và 
chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế và việc đảm bảo chi phí phát sinh 
đối với các giường bệnh giao thêm.

4.2. Các bệnh viện, trung tâm y tế sử dụng hiệu quả kinh phí từ ngân sách, 
số giường bệnh được giao; bổ sung nhân lực y tế, nâng cao chất lượng điều trị; xây 
dựng phương án tài chính đảm bảo chi cho nhân lực tăng tương ứng khi tăng chỉ 
tiêu kế hoạch giường bệnh. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh 
năm 2023 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế, Ban văn hóa - xã hội 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hường
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