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nhân dân, sự nỗ lực phấn ñấu của y tế cơ sở, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân 
dân ñã ñạt ñược những thành tựu quan trọng, thể hiện trên các mặt chủ yếu như sau: 

Mạng lưới y tế cơ sở không ngừng ñược củng cố, phát triển và hoàn thiện, ñáp 
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong toàn thành 
phố. Các chỉ số về sức khỏe nhân dân tăng lên: Tuổi thọ trung bình tăng từ 70 ñến 75 
tuổi. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 13,24%, Tỷ lệ trẻ em ñược 
tiêm ñủ miễn dịch cơ bản ñạt 99,1%. 100% số trẻ em dưới 36 tháng tuổi ñược uống 
Vitamin A và ñược theo dõi tăng trưởng. 

Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm ñược ñẩy mạnh. 
Không có vụ ngộ ñộc thực phẩm và dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện tốt các chương 
trình y tế quốc gia. 

Chất lượng khám chữa bệnh ñược nâng lên rõ rệt. Công tác BVBMTE - KHHGð 
ñược triển khai có hiệu quả. Quản lý Nhà nước về y tế ñược tăng cường, hành nghề y, 
dược tư nhân ñược quản lý chặt chẽ. 

Công tác y học cổ truyền ñược duy trì và củng cố, 15/17 trạm y tế có vườn thuốc 
nam với 60 cây thuốc mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các biện pháp chữa bệnh 
không dùng thuốc như xoa bóp, bấm huyệt, phục hồi chức năng ñược chú trọng, phù 
hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước ñược tăng cường và hoàn thiện ñáp ứng 
nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ngày càng cao cho nhân dân. 

Xã hội hóa các hoạt ñộng y tế từng bước ñược ñẩy mạnh. Phong trào xây dựng 
gia ñình văn hóa - sức khỏe, khu dân cư văn hóa - sức khỏe ñược UB.MTTQ ñưa vào 
cuộc vận ñộng toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa. Toàn thành phố có 157 
cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên ñịa bàn thành phố hoạt ñộng ñảm bảo cho 
người dân ñược tiếp cận ñầy ñủ với các dịch vụ y tế. 

Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe ñược các cấp chính quyền, các ban 
ngành, ñoàn thể quan tâm, nhận thức của nhân dân có chuyển biến rõ rệt, gắn kết chặt 
chẽ với phong trào toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa và phong trào toàn 
dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ ñại. 

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược, công tác bảo vệ chăm sóc sức 
khỏe nhân dân giai ñoạn 2001 - 2005 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ñó là: Mạng 
lưới y tế  phường, xã còn thiếu theo cơ cấu và số lượng cán bộ phục vụ tại trạm. Cơ 
sở vật chất, trang thiết bị y tế của các trạm y tế phường, xã mặc dù ñã ñược quan tâm 
ñầu tư nhưng ñến nay vẫn còn 2 trạm y tế chưa ñược kiên cố hóa và mới có 47% 
phường, xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế. 

 

II - ðỀ ÁN BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN 
GIAI ðOẠN 2006 – 2010 

 

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu:  
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1.1. Mục tiêu: 

Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong. Phấn ñấu ñể mọi người dân ñược cung cấp 
các dịch vụ y tế cơ bản, có ñiều kiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng, 
ñược sống trong cộng ñồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, nâng cao 
sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống, chất lượng, nguồn nhân lực, ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện ñại 
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

* Các chỉ tiêu chung về sức khỏe:  

- Tuổi thọ trung bình của người dân: 78 tuổi. 

- Tỷ suất chế trẻ em dưới 1 tuổi: dưới 1,5%o. 

- Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi: dưới 0,3%o. 

- Không có bà mẹ chết liên quan ñến thai sản. 

- Tỷ lệ trẻ mới sinh có trọng lượng dưới 2.500 gr: dưới 3%. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: dưới 10%. 

- Tỷ lệ trẻ em trong ñộ tuổi ñược tiêm chủng ñầy ñủ: trên 99,7%. 

* Các chỉ tiêu bảo ñảm về y tế: 

- 100% số phường, xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- 100% trạm y tế phường, xã có bác sỹ. 

- Duy trì 100% trạm y tế phường, xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi. 

- Duy trì 100% khu dân cư có nhân viên y tế hoạt ñộng. 

- Số bác sỹ/1 vạn dân: 1,5 bác sỹ. 

- Số dược sỹ trung cấp/1 vạn dân: 1 dược sỹ trung học. 

- Tỷ lệ bác sỹ/Y tá ñiều dưỡng: 1/1 

- 70% dân số tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. 

 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở:  

Tiếp tục củng cố, phát triển và từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở ñảm 
bảo thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho nhân dân. Xây dựng 
100% phường, xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế vào trước năm 2010. 

 

2.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác y tế dự phòng: 
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Duy trì thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai ñồng bộ có 
hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; tăng cường công tác thực hiện pháp 
luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường các hoạt ñộng phòng chống các bệnh 
lây nhiễm và các bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích ñảm bảo 100% 
dân số ñược cung cấp nước sạch, 100% hộ gia ñình ở thành thị và 70% hộ gia ñình ở 
nông thôn có hố xí hợp vệ sinh. 

 

2.3. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng: 

Mở rộng các loại hình khám chữa bệnh bằng BHYT, khuyến khích khám ñiều trị 
và phục hồi chức năng cho nhân dân bằng y học cổ truyền. Nâng cao tinh thần thái ñộ 
phục vụ người bệnh, lấy 12 ñiều y ñức làm thước ño ñạo ñức cho cán bộ ngành y tế. 

 

2.4. ðầu tư và phát triển nguồn lực: 

ðảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho các trạm y tế theo Quyết 
ñịnh số 153/2006/Qð-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai ñoạn ñến năm 2010 và tầm nhìn 
ñến năm 2020. 

ðảm bảo 100% nhân viên y tế khu dân cư ñược hưởng chế ñộ phụ cấp và ñược 
ñào tạo có trình ñộ tương ñương với y tá sơ cấp. 

ðầu tư cho sự nghiệp y tế với nhiều nguồn lực khác nhau, bao gồm: ðầu tư của 
tỉnh, thành phố, cộng ñồng. Ưu tiên ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 
cho các trạm y tế nhằm nâng cao chăm sóc SKBð cho nhân dân. 

 

2.5. Tăng cường sự chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng và chính quyền về hiệu lực 
quản lý Nhà nước và xã hội hóa công tác y tế: 

Nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc BV, 
CS và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xác ñịnh việc lãnh ñạo, chỉ ñạo công tác 
BVCSSKND là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc phát triển 
kinh tế xã hội của ñơn vị. Xây dựng quỹ sự nghiệp y tế bằng sự ñóng góp của nhân 
dân với mức 10.000ñ/hộ/năm. Triển khai Nghị quyết 05 của Chính phủ về xã hội hóa 
các hoạt ñộng giáo dục, văn hóa, y tế, thể thao. 

ðẩy mạnh công tác xây dựng 100% phường, xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai 
ñoạn 2001 - 2010 trước năm 2010. 

 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

Hội ñồng nhân dân thành phố giao:  
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- UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

- Thường trực HðND, các Ban của HðND và các ñại biểu HðND thành phố 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược HðND thành phố Việt Trì khóa XVIII kỳ họp thứ 7                     
thông qua. 

CHỦ TỊCH 
 
 

ðinh Phan Rang (ñã ký) 


