ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 26 tháng 9 năm 2022

4473 /UBND-VX

V/v tăng cường nâng cao CSSK
nhân dân, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19 góp phần phục hồi
kinh tế, phát triển bền vững

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các trường chuyên nghiệp;
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, người
lao động ngành Y tế đã có nỗ lực lớn, làm nòng cốt trong phòng, chống dịch
COVID-19, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đến nay đã cơ bản
khống chế được dịch COVID-19, làm tiền đề để phục hồi, phát triển kinh tế - xã
hội. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thành tích đã đạt được, hệ thống thể chế, chính sách
đối với ngành Y tế còn bất cập; y tế cơ sở, y tế dự phòng, thuốc, thiết bị y tế chưa
đáp ứng yêu cầu; thu nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế còn chưa
phù hợp, đời sống một bộ phận cán bộ y tế còn nhiều khó khăn; việc khắc phục tình
trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, địa
phương còn chưa được khắc phục kịp thời... Bên cạnh đó, dịch COVID-19 tiếp tục
có diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới, đặt ra nhiều thách thức đối với
ngành Y tế và cả hệ thống chính trị.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt,
góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng,
chống dịch COVID-19
- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch
COVID-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh
bùng phát trở lại. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị;
thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị +
công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác.
- Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc diễn biến dịch bệnh
trên thế giới, trong nước và trong tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực
hiện phòng, chống dịch, trước mắt tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tiêm vắc xin,
nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp.
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- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm
trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về
việc tiêm vắc xin trên địa bàn.
2. Điều chỉnh, bổ sung các quy định, chính sách, đãi ngộ liên quan
đến lĩnh vực y tế
- Tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về y tế trên cơ sở bám
sát thực tiễn, phát hiện nhanh các vấn đề phát sinh và kịp thời điều chỉnh. Mạnh
dạn đề xuất, áp dụng thí điểm các cơ chế, chính sách mới cho phù hợp; đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực
cán bộ thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.
- Các sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bảo hiểm xã hội chủ
động, tích cực phối hợp với Sở Y tế tháo gỡ kịp thời các khó khăn, bất cập trong
chính sách y tế, trước mắt là các vấn đề về mua sắm, đấu thầu, bảo đảm thuốc,
trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế.
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội và các sở, ngành quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung
chính sách thu hút, đãi ngộ (các giải pháp nhằm giữ và thu hút nguồn nhân lực)
đối với cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng.
- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chú trọng
chỉ đạo việc khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành
tích, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời xử lý
nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các trường
hợp vi phạm.
3. Đẩy mạnh giải ngân, đổi mới tài chính, bảo hiểm y tế
- Các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn
đầu tư công; nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội;
các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
đã được phê duyệt. Các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tăng cường chỉ
đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.
- Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, cơ quan
liên quan nghiên cứu, kiến nghị các Bộ, ngành trung ương thực hiện tính đúng,
tính đủ giá dịch vụ y tế, tạo điều kiện cơ bản, dài hơi để nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh, y tế dự phòng và thực hiện tự chủ các cơ sở y tế, bảo đảm thu
nhập của nhân viên y tế; tiếp tục thực hiện lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế gắn
với bảo đảm quyền lợi của người dân.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế giải quyết đối với các
vướng mắc, khó khăn trong thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm
y tế thuộc thẩm quyền, theo đúng Luật Bảo hiểm y tế; đối với các vướng mắc,
khó khăn do cơ chế, chính sách thì tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Hội
đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chủ trì, giải quyết.
4. Phát triển hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng
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Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp huyện: (1) Rà soát,
kiện toàn đội ngũ, nâng cao năng lực ngành Y tế, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở,
y tế dự phòng trên địa bàn; (2) Tiếp tục triển khai các chương trình tăng cường
đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; có giải
pháp, chương trình nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho tuyến cơ sở, nhất là
trạm y tế; (3) khai thác hiệu quả hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại các bệnh
viện tuyến huyện và một số phòng khám đa khoa khu vực nhằm nâng cao công
tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, để người dân được tiếp cận với y tế từ
sớm, từ xa, từ cở sở, góp phần giảm tải cho tuyến trên.
5. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường kết hợp y học
cổ truyền với y học hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm vận hành hiệu quả hệ
thống khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện, chăm sóc toàn diện người bệnh và
nâng cao sự hài lòng của người bệnh ở các tuyến. Phát triển các kỹ thuật y khoa
chuyên sâu; phát huy lợi thế y học cổ truyền, kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền
với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng,
nâng cao sức khỏe.
- Đẩy nhanh và bảo đảm thực chất chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
(khám, chữa bệnh từ xa, thực hiện các thủ tục trên môi trường mạng, kết nối cơ
sở cung ứng thuốc, hồ sơ sức khỏe, làm sạch dữ liệu tiêm chủng...).
6. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông
Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí phối hợp chặt
chẽ, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần
“truyền thông chủ động, đi trước” để toàn xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện
các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân; đặc biệt là thông tin về tình hình và biện pháp phòng, chống
dịch, tiến độ tiêm vắc xin; kịp thời phản bác, đấu tranh chống các luận điệu,
thông tin xấu độc; khẳng định sự nỗ lực, thành quả rất cơ bản của toàn Ngành Y,
củng cố hình ảnh “thầy thuốc như mẹ hiền”.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố căn cứ nội dung văn bản, triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND Tỉnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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Giàng Thị Dung

