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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số:        /TTr-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với  

lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế 

công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025 như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Trong những năm qua, thực hiện các chính sách Y tế theo các Nghị quyết1 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả nhất định (có báo 

cáo của Sở Y tế kèm theo). 

Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách lĩnh vực Y tế  

vẫn còn một số hạn chế như: nguồn ngân sách tỉnh đầu tư cho ngành Y tế; một số 

chính sách thu hút và chính sách ưu đãi chưa thu hút, tuyển dụng đủ số lượng bác 

sỹ đa khoa chính quy theo Đề án vị trí việc làm, các đơn vị còn khó khăn về nguồn 

kinh phí để hỗ trợ đào tạo ngắn hạn; số bác sỹ, dược sỹ đại học trở lên bỏ việc, xin 

thôi việc còn nhiều; chính sách hỗ trợ nâng cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị 

chưa đáp ứng được yêu cầu,  

Các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện tự chủ về tài chính còn gặp nhiều khó 

khăn; kết cấu giá dịch vụ y tế hiện hành vẫn chưa tính đầy đủ các chi phí cấu 

thành; chính sách hỗ trợ cho người bệnh không thuộc đối tượng hộ nghèo còn để 

sót đối tượng…  

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách về lĩnh 

vực y tế công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 là rất cần thiết để đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn 

hiện nay và phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 

XIX; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/11/2011 của Ban Chấp hành tỉnh Đảng 

bộ tỉnh; Kết luận số 38-KL/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/11/2011 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã 

                                                 
1 Số 144/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015, số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018, số 178/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019  
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hội, các tầng lớp nhân dân đối với công tác Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh, đầu 

tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng 

chống dịch bệnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Y tế đảm bảo tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với 

người nhiễm HIV/AIDS và người bệnh Tâm thần điều trị nội trú. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết Trung ương, của tỉnh về 

chính sách Y tế; đồng thời rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của 

tỉnh về công tác Y tế và tích hợp, sửa đổi, bổ sung vào một Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai, thực hiện. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Thực hiện Chương trình số 14 /CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh, 

Sở Y tế xây dựng các báo cáo liên quan, xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị 

quyết; lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương và cơ sở khám bệnh chữa bệnh 

công lập trên địa bàn tỉnh (tổ chức 2 cuộc họp, 4 lần lấy ý kiến bằng văn bản). 

2. Thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 202/BC-STP ngày 21/6/2022. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 3 cuộc họp nghe cho ý kiến về nội dung 

dự thảo Nghị quyết; lấy ý kiến của các Ủy viên UBND tỉnh. 

4. BCS đảng UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy (theo Quy chế làm 

việc kèm theo Quyết định số 60-QĐ/TU ngày 22/12/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 12 Điều: 

Điều 1. Phạm vị điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

Điều 3. Chính sách hỗ trợ thêm ngoài lương và tăng cường cơ sở vật chất, 

đầu tư trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho các cơ sở y tế công lập  

Điều 4. Chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 

ngành Y tế  

Điều 5. Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ cùng chi trả 

thuốc kháng vi rút HIV (thuốc ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS 

Điều 6. Chính sách hỗ trợ đối với người bệnh tâm thần điều trị nội trú tại 

Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh không thuộc đối tượng hộ nghèo 

Điều 7. Hồ sơ, quy trình thực hiện chính sách  

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện  

Điều 9. Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

Điều 11. Điều khoản tham chiếu 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

2.1. ņΧi t̯ιng §p dλng 
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a) Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước 

về Y tế, các cơ sở y tế công lập. 

b) Các cơ sở y tế công lập. 

c) Người nhiễm HIV/AIDS thuộc đối tượng quản lý tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế, trừ người thuộc nhóm đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 12 của Luật Bảo 

hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 

6 năm 2014. 

d) Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ chi phí cùng 

chi trả đối với thuốc ARV là những người nhiễm HIV/AIDS tham gia điều trị 

ARV tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, trừ phạm nhân nhiễm HIV/AIDS 

tại trại tạm giam, trại giam. 

đ) Người bệnh tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh 

không thuộc đối tượng hộ nghèo. 

e) Các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

2.2. Các chính sách: 

* Chính sách 1: Chính sách hỗ trợ thêm ngoài lương và tăng cường cơ sở 

vật chất, đầu tư trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho các cơ sở y tế 

công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Mục tiêu của chính sách: Thu hút và giữ chân đội ngũ bác sỹ công tác tại 

ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh; tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. 

- Nội dung của chính sách: Quy định tại Điều 3 của dự thảo Nghị quyết 

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 

+ Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: Ban hành chính sách ưu 

đãi và hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Lý do lựa chọn: Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác ngành 

Y tế Hà Tĩnh; nâng cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu trong 

giai đoạn hiện nay; thực hiện chuyển đổi số trong ngành Y tế theo quy định tại 

Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt Chương 

trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong khi nguồn 

kinh phí của các đơn vị còn khó khăn. 

* Chính sách 2: Chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên 

chế ngành Y tế. 

- Mục tiêu của chính sách: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp, đổi 

mới tổ chức bộ máy ngành Y tế đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Nội dung của chính sách: Quy định tại Điều 4 của dự thảo Nghị quyết. 

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 

+ Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: Sắp xếp, tổ chức lại bộ 

máy; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; thực hiện chính sách trong sắp xếp, tinh giản bộ 

máy và biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
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+ Lý do lựa chọn: Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm 

bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới. 

*  Chính sách 3: Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ cùng 

chi trả thuốc kháng vi rút HIV (thuốc ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS 

- Mục tiêu của chính sách: Đảm bảo chính sách an sinh xã hội đối với người 

nhiễm HIV/AIDS, giảm khó khăn cho các đối tượng nhiễm HIV/AIDS. 

- Nội dung của chính sách: Quy định tại Điều 5 của dự thảo Nghị quyết. 

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 

+ Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: Ban hành chính sách hỗ 

trợ 100% mức đóng thẻ bảo hiểm y tế và 100% chi phí cá nhân cùng chi trả thuốc 

ARV cho các đối tượng người nhiễm HIV/AIDS thuộc đối tượng quản lý tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế. 

+ Lý do lựa chọn: Người nhiễm HIV/AIDS đa phần không có việc làm hoặc 

việc làm không ổn định, thu nhập thấp, điều kiện kinh tế rất khó khăn, việc hỗ trợ 

kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ đồng chi trả thuốc điều trị sẽ giúp cho 

bệnh nhân giảm gánh nặng về kinh tế để điều trị lâu dài; 

Về mặt an sinh xã hội: Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ những khó khăn của 

toàn xã hội, không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS, giúp 

bệnh nhân tự tin hòa nhập với cộng đồng, ý thức và có trách nhiệm trong việc dự 

phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng; giảm tử vong do AIDS tiến tới mục tiêu 

loại trừ AIDS vào năm 2030 theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 

14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

*  Chính sách 4: Chính sách hỗ trợ đối với người bệnh tâm thần điều trị nội 

trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh không thuộc đối tượng hộ nghèo. 

- Mục tiêu của chính sách: Đảm bảo chính sách an sinh xã hội của Đảng và 

Nhà nước đối với người bệnh Tâm thần điều trị nội trú. 

- Nội dung của chính sách: Quy định tại Điều 6 của dự thảo Nghị quyết. 

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 

+ Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: Người bệnh Tâm thần 

điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh không thuộc đối tượng hộ nghèo 

được hỗ trợ tiền ăn bằng 3% mức lương cơ sở/người bệnh/ngày. 

+ Lý do lựa chọn: Chăm sóc bảo vệ sức khỏe tâm thần  là một trong những chính 

sách an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, phần lớn các bệnh 

nhân này là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động, nhiều 

gia đình không có khả năng đưa người thân đi chữa bệnh dẫn đến để người bệnh tâm thần 

đi lang thang hoặc nhốt trong nhà; một số gia đình đưa được người bệnh đến bệnh viện 

nhưng không có đủ tiền để ăn uống, sinh hoạt trong quá trình điều trị. 

2.3. Dχ kiΔn nguΩn kinh ph² thχc hiΜn NghΠ quyΔt 

- Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh, 

ngân sách cấp huyện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác. 

- Dự kiến kinh phí: 69.950.768.000 đồng/năm (có Phụ lục kinh phí kèm theo). 
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Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với 

lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025, Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. 

Gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Báo cáo kết quả thực 

hiện các chính sách về lĩnh vực Y tế, giai đoạn 2016 - 2021, Báo cáo đánh giá tác 

động của chính sách, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Báo cáo giải trình, tiếp 

thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp./.  
 

Ṋi nhͻn: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, 

KH - ĐT, LĐ,TB và XH, BHXH tỉnh; (để biết); 

- Lưu: VT, VX1. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Lê Ngọc Châu 
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Phụ lục 

DỰ KIẾN KINH PHÍ  

Thực hiện Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế công lập trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022–2025  

(Phần ngân sách tỉnh/1 năm) 

                   

                     Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung cần hỗ trợ kinh phí Dự kiến số kinh 

phí/năm theo 

chính sách sửa 

đổi, bổ sung 

Kinh phí/năm 

theo chính sách 

NQ 144, NQ 94, 

NQ 178 

Kinh phí/năm 

tăng thêm  

  TỔNG 69,950,768,000 49,949,293,000 20,001,475,000 

I Chính sách ưu đãi 15,470,000,000 9,067,525,000 6,402,475,000 

1 Hỗ trợ cán bộ đi luân phiên có thời hạn: Từ tỉnh 

xuống huyện (1490.000 đồng x 1,5) x 03 

người/tháng x 15 đợt/năm  

0 100,575,000 -100,575,000 

2 Hỗ trợ cán bộ đi luân phiên có thời hạn: Từ 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội không khó 

khăn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn; từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 

huyện có năng lực chuyên môn đến cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tuyến huyện có nhu cầu bằng 

1,0 lần mức lương cơ sở/ người/ tháng 

(1490.000 đồng x 1) x 03 người/tháng x 15 

đợt/năm  

0 67,050,000 -67,050,000 

3 Chính sách mời chuyên gia về đào tạo, chuyển 

giao kỹ thuật 

0 0 0 

4 Hỗ trợ thêm ngoài lương cho Bác sỹ, dược sỹ 

đại học  công tác tại: Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 

Tâm thần; Bác sỹ làm việc thường xuyên, liên 

tục trong lĩnh vực  Truyền nhiễm, cấp cứu, hồi 

sức cấp cứu, giải phẫu bệnh thuộc các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; Giám định viên Pháp y: 

103 người x 2.000.000đ/tháng x 12 tháng  

2,472,000,000 972,000,000 1,500,000,000 

5 Hỗ trợ thêm ngoài lương cho bác sỹ công tác tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; lĩnh vực Y 

tế dự phòng thuộc các Trung tâm Y tế tuyến 

huyện;  115 người x 2.000.000đ/tháng x 12 

tháng 

2,760,000,000 1,840,000,000 920,000,000 

6  Hỗ trợ bác sỹ công tác tại Trạm Y tế tuyến xã: 

206 x 1.500.000đ/tháng x 12 tháng  

3,708,000,000 3,708,000,000 0 

7 Hỗ trợ bác sỹ công tác tại Trung tâm Y tế/bệnh 

viện tuyến huyện: 530 x 750.000đ/tháng x 12 

tháng x 0,5 

4,770,000,000 
1,117,500,000 3,652,500,000 

8 Dược sỹ đại học công tác tại: Trung tâm Y 

tế/bệnh viện đa khoa các huyện: Hương Sơn, Vũ 

0 302,400,000 -302,400,000 
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Quang, Hương Khê: 14 người x (6.000.000 

đ/tháng x 30%) x 12 tháng 

9 Hỗ trợ bác sỹ, dược sỹ đại học làm công tác 

quản lý Nhà nước ngành Y tế - dân số: 40 người 

x 2.000.000đ/tháng x 12 tháng 

960,000,000 960,000,000 0 

10 Chính sách hỗ trợ đào tạo chuyên khoa ngắn 

hạn, đào tạo chuyển giao theo gói kỹ thuật, thời 

gian từ 03 tháng đến 12 tháng. 

600,000,000 0 600,000,000 

11 
Chính sách hỗ trợ đối với đối tượng là nữ được 

hưởng thêm 05% mức hỗ trợ được quy định tại 

khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết. 

200,000,000 0 200,000,000 

II Chính sách hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, 

đầu tư trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin cho các cơ sở y tế công lập trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

52,971,000,000 39,982,000,000 12,989,000,000 

1 Bố trí đủ nguồn vốn đối ứng để đầu tư hoàn 

thành dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng các cơ 

sở y tế đã và đang triển khai; bố trí đủ vốn đối 

ứng cam kết các dự án vay vốn ưu đãi (ODA) và 

nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương 

giai đoạn 2016 - 2020. Ngân sách tỉnh đã bố trí 

đối ứng giai đoạn 2011 - 2015 là 110,483 tỷ, 

còn thiếu 50,081 tỷ đồng và bố trí đối ứng giai 

đoạn 2016 - 2020 là 45,912 tỷ đồng, mỗi năm 

bố trí 19,2 tỷ đồng. 

0 0  0 

2 Chính sách vay vốn các tổ chức tín dụng được 

Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ lãi suất: Hàng năm 

bố trí kinh phí hỗ trợ 50% lãi suất đầu tư đối với 

các khoản vay trung, dài hạn cho các bệnh viện 

(bao gồm cả bệnh viện tư) trên địa bàn tỉnh sử 

dụng nguồn vay vốn của các tổ chức tín dụng 

hoặc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh để thực 

hiện các đề án, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công 

tác khám chữa bệnh (theo cam kết đầu tư). Thời 

gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 05 năm và tổng mức 

vay không quá 300 tỷ trong giai đoạn 2016 - 

2020. 

0  0  0 

3 Hàng năm, hỗ trợ kinh phí xây dựng Trạm Y tế 

tuyến xã: Bình quân 14 Trạm Y tế xã/ năm (cơ 

cấu 50% ngân sách tỉnh; 20% ngân sách huyện; 

30% ngân sách xã và các nguồn huy động hợp 

pháp khác). Tiêu chí, thứ tự ưu tiên đầu tư xây 

dựng Trạm Y tế do Sở Y tế tham mưu trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định. 

 0 9,982,000,000 -9,982,000,000 

4 
5. Chính sách hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, 

đầu tư trang thiết bị và thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin cho các cơ sở y tế công lập từ tuyến 

tỉnh đến tuyến xã. 
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a) Bố trí kinh phí hỗ trợ tăng cường cơ sở vật 

chất, đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế 

công lập từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, tối thiểu 50 

tỷ đồng/năm (ưu tiên đầu tư chống xuống cấp cơ 

sở vật chất; mua sắm thay thế trang thiết bị hư 

hỏng làm ảnh hưởng đến công tác cung ứng dịch 

vụ tại các cơ sở y tế công lập). 

b) Hỗ trợ 50% kinh phí thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin nhưng tối đa không quá: 

- 500.000 đồng/giường bệnh kế hoạch/năm đối 

với bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh 

(500.000đ x 3350 giường bệnh = 

1.675.000.000đ) 

- 6.000.000 đồng/trạm y tế/năm (6.000.000 x 

216 TYT = 1.296.000.000đ) 

50,000,000,000 

 

 

 

 

 

 

1.675.000.000  

 

1.296.000.000 

30,000,000,000 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

20,000,000,000 

 

 

 

 

 

 

1.675.000.000  

 

1.296.000.000 

III 
Chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh. 
300.000.000 500.000.000 -200.000.000 

IV Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và 

hỗ trợ cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV 

(thuốc ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS 

+ Hỗ trợ mua thẻ BHYT: 330 x 804.600 đồng = 

265.518.000 đồng; 

+ Hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV: 134.250.000 

đồng 

399,768,000 399,768,000 0 

V Chính sách hỗ trợ đối với người bệnh tâm 

thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần 

Hà Tĩnh không thuộc đối tượng hộ nghèo: 

1.200 lượt BN x 45.000đ/ ngày x 15 ngày/đợt. 

810,000,000  810,000,000 
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