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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2023

cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế
(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
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 Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 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 136/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh 
Hải Dương về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải 
Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 854-TB/TU ngày 30/11/2022 của Tỉnh ủy Hải 
Dương về việc Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng chỉ 
tiêu giường bệnh năm 2023 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

Tính đến năm 2022, số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế tuyến 
xã) tỉnh Hải Dương đạt 31,56 giường bệnh/vạn dân (6145/1.946.800); trong đó 
số giường bệnh tại các cơ sở y tế công lập đạt 30,99 giường bệnh/vạn dân 
(6035/1.946.800). Nếu năm 2023 tăng thêm 150 giường bệnh kế hoạch thì số 
giường bệnh/vạn dân đạt 32,33 GB/vạn dân (6295/1.946.800).  

Theo chỉ tiêu dự kiến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, số giường 
bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế tuyến xã) phải đạt 33 giường bệnh/vạn dân 
vào năm 2023. 

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của 
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công 
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, mục 
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tiêu đến năm 2025, ngành y tế tỉnh đạt 35 giường bệnh/vạn dân (đến năm 2030 
là 40 giường bệnh/vạn dân).

Sở Y tế hiện quản lý 22 cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Trong năm 2022 
có 08 cơ sở đề nghị tăng chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch năm 2023, Liên ngành 
Văn phòng UBND tỉnh - Sở Y tế - Sở Kế hoạch & Đầu tư - Sở Tài chính - Sở 
Nội vụ cùng sự giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm 
tra và xác định cơ sở đề xuất tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh tại các đơn vị; 
thống nhất đề xuất tăng 150 chỉ tiêu giường bệnh năm 2023 cho 07 cơ sở điều trị 
với những nội dung sau:

- Cơ sở pháp lý: Theo Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 26/01/2018 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 
của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường 
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” 
có giao mục tiêu cho ngành y tế đến năm 2025 đạt 35 giường bệnh/vạn dân.

- Nhu cầu của người bệnh: Tại các cơ sở trên công suất sử dụng giường 
bệnh đều đạt trên 100% trong 6 tháng đầu năm 2022; đặc biệt là Bệnh viện Tâm 
thần trong những năm gần đây công suất sử dụng giường bệnh đều đạt trên 
150% (thời điểm năm 2018-2019 trước khi có dịch Covid-19, công suất sử dụng 
giường bệnh của bệnh viện Tâm thần đạt 200%). 

Để người bệnh không phải nằm ghép, các cơ sở đề xuất tăng chỉ tiêu kế 
hoạch giường bệnh năm 2023 đã kê thêm 950 giường ngoài số giường kế hoạch 
được giao nhằm đáp ứng nhu cầu của người bệnh; đảm bảo quyền lợi cho người 
bệnh và của cơ sở điều trị. 

- Cơ sở vật chất để kê giường bệnh tăng: Khi tăng thêm 150 giường bệnh 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 thì số giường này đã nằm trong số giường thực kê 
thêm chuyển sang giường chỉ tiêu kế hoạch nên không ảnh hưởng đến cơ sở vật 
chất hiện có.

- Nhân lực bác sỹ: Số lượng bác sỹ tại các đơn vị đếu đáp ứng, đảm bảo 
theo quy định tại Quyết định số 3959/QĐ-BYT ngày 22/9/2015 của Bộ Y tế ban 
hành định mức nhân lực và thời gian làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh, nhân lực bác sỹ tại các khoa tại đơn vị đề nghị tăng chỉ tiêu kế 
hoạch giường bệnh đều đáp ứng. Quyết định 3959/QĐ-BYT cũng là căn cứ để 
Cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh, quyết toán với các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Về phương án tài chính cho tăng giường bệnh: Các bệnh viện: Nhi, Phụ 
sản, Mắt & da liễu là những đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên. Đối với Bệnh 
viện Tâm thần và các Trung tâm y tế tuyến huyện tính mức hỗ trợ quản lý 15 
triệu đồng/1 giường bệnh/1 năm, thì ngân sách hỗ trợ chi hoạt động thường 
xuyên khi tăng giường bệnh năm 2023 là 1.650 triệu đồng.
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Uỷ ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh phương án tăng 150 chỉ tiêu kế 
hoạch giường bệnh năm 2023 cho 07 cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế, cụ thể 
như sau:

1. Bệnh viện Nhi tăng 10 giường, từ 330 lên 340 giường.
2. Bệnh viện Phụ sản tăng 20 giường, từ 295 lên 315 giường.
3. Bệnh viện Tâm thần tăng 20 giường, từ 230 lên 250 giường.
4. Bệnh viện Mắt và Da liễu tăng 10 giường, từ 120 lên 130 giường.
5. Trung tâm y tế huyện Kim Thành tăng 20 giường, từ 210 lên 230 giường.
6. Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn tăng 40 giường từ 255 lên 295 giường.
7. Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ tăng 30 giường, từ 250 lên 280 giường.
Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định để UBND tỉnh tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính;
- Lưu: VT, VX(01).Ph(70).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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