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KẾ HOẠCH
Luân phiên cán bộ y tế tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới năm 2022

Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành
nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 18/2014/TT-BYT ngày
02/6/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg
ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên
có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Thực hiện Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định thực hiện chế độ luân phiên có thời
hạn đối với bác sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên làm việc
trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết
định số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc
giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2022 tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cử cán bộ y tế
đi luân phiên hỗ trợ tuyến huyện, tuyến xã năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU

Cử các cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp về hỗ trợ các cơ sở y tế
tuyến huyện, xã nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh,
phòng bệnh; tăng cường sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế; góp
phần giảm quá tải cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Số lượng, thành phần cán bộ y tế tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới
Cử 128 cán bộ thuộc 03 đơn vị tuyến tỉnh và 17 đơn vị tuyến huyện (09
trung tâm y tế huyện và 08 bệnh viện đa khoa huyện) đi luân phiên hỗ trợ tuyến
dưới. Trong đó: 02 Bác sĩ CKII, 34 Bác sĩ CKI, 06 Thạc sĩ, 61 Bác sỹ đa khoa,
01 bác sĩ Y học cổ truyền, 01 CKI điều dưỡng, 08 Cử nhân điều dưỡng, 01 Điều
dưỡng, 08 Cử nhân Hộ sinh, 06 Kỹ thuật viên.
1.1. Tuyến tỉnh hỗ trợ tuyến huyện:
Bệnh viện Đa khoa tỉnh cử 13 cán bộ đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới.
Trong đó: 04 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ CKII, 07 Bác sĩ CKI, 01 Kỹ thuật viên.
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Bệnh viện chuyên khoa (Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng) cử 05
cán bộ đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới. Trong đó: 03 Bác sĩ CKI, 01 Điều
dưỡng, 01 Kỹ thuật viên.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
1.2. Tuyến huyện hỗ trợ tuyến xã:
- Các bệnh viện đa khoa huyện (08 bệnh viện) cử 31 cán bộ đi luân phiên
hỗ trợ tuyến xã. Trong đó: 01 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ CKII, 09 Bác sĩ CKI, 11 Bác sỹ
đa khoa, 01 bác sĩ Y học cổ truyền, 01 CKI điều dưỡng, 03 Cử nhân điều dưỡng,
04 Kỹ thuật viên.
- Các trung tâm y tế huyện, thành phố (09 trung tâm) cử 79 cán bộ đi luân
phiên hỗ trợ tuyến xã. Trong đó: 01 Thạc sĩ, 15 Bác sỹ CKI, 50 Bác sỹ đa khoa,
05 Cử nhân điều dưỡng, 08 Cử nhân Hộ sinh.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
2. Thời gian thực hiện
Thực hiện trong năm 2022. Thời gian cụ thể thực hiện linh hoạt, hiệu quả,
phù hợp đơn vị cử cán bộ đi luân phiên và đơn vị tiếp nhận cán bộ luân phiên.
3. Nhiệm vụ của cán bộ đi luân phiên
Theo tính chất công việc cụ thể tại đơn vị tiếp nhận luân phiên, từng cán
bộ đi luân phiên thực hiện một hay hơn một trong các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp; hỗ trợ, hướng dẫn chuyên
môn, thực hiện chuyển giao kỹ thuật và đào tạo cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao
năng lực, chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở.
- Hướng dẫn các thủ thuật trong phân tuyến kỹ thuật tại Thông tư số
43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Hướng dẫn, giúp đỡ triển khai thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia
về y tế xã (chỉ tiêu 4, tiêu chí 2 về nhân lực y tế tại Quyết định số 4667/QĐBYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai
đoạn đến 2020) và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
- Hỗ trợ các công tác quản lý, điều hành (cơ sở vật chất, nhân lực, trang
thiết bị, thuốc, sổ sách, báo cáo...).
4. Chế độ chính sách đối với cán bộ đi luân phiên
Thực hiện theo Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của
UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với
bác sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên làm việc trong các cơ sở
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khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai” và các quy định hiện
hành có liên quan.
III. KINH PHÍ

- Tổng kinh phí đã giao tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày
10/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai: 1.717 triệu đồng, trong đó:
+ Tuyến tỉnh: 109 triệu đồng;
+ Tuyến huyện/thị xã/thành phố: 1.608 triệu đồng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế
- Triển khai kế hoạch cử cán bộ đi luân phiên hỗ trợ tuyến huyện, tuyến xã
năm 2022, chỉ đạo các đơn vị y tế sử dụng dự toán kinh phí đã giao tại 4399/QĐUBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai phù hợp.
- Phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh, hướng dẫn các
đơn vị tuyến huyện/ thành phố xây dựng chi tiết dự toán kinh phí trình UBND
cùng cấp phân bổ theo quy định hiện hành.
- Chủ trì chỉ đạo, xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện
chương trình, kế hoạch, chính sách cử cán bộ y tế luân phiên xuống làm việc có
thời hạn tại tuyến huyện, tuyến xã để khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh.
- Phối hợp với các sở ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện
các chính sách, quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán
bộ y tế đi luân phiên tuyến dưới.
Tổng hợp báo cáo kết quả về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn.
2. Sở Tài chính
Đảm bảo kinh phí cho công tác đi luân phiên theo Quyết định số
87/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Sở Nội vụ
Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn
đối với cán bộ của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh đảm
bảo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu về nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của
các cơ sở tuyến dưới.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, định hướng đối với các cơ quan thông tấn báo chí: Báo Lào Cai,
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện,
thành phố về việc phối hợp thông tin kịp thời tình hình cán bộ y tế đi luân phiên
cơ sở theo Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND tỉnh.
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5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Phê duyệt các chương trình, kế hoạch luân phiên có thời hạn đối với các cơ
sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.
- Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ luân phiên theo phân cấp ngân sách đối
với các cơ sở y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố.
- Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho
các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn.
Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn
cứ Kế hoạch triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở: Y tế, Tài chính,
Nội vụ; Thông tin Truyền thông;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP2;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, NC2, VX2.
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