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BÁO CÁO  

Thẩm tra Tờ trình và 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 

(Trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII) 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo 

kết quả thẩm tra Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh kèm theo 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, như sau: 

1. Về sự cần thiết 

Trong những năm qua, việc thực hiện các Nghị quyết
1
 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh trên lĩnh vực Y tế đã đạt được những kết quả nhất định; chất lượng 

khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn ngày càng được 

nâng cao. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện một số nội dung về thu hút 

đội ngũ Giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp II
2
; tuyển dụng bác sỹ đa khoa 

chính quy theo Đề án vị trí việc làm
3
; kinh phí đào tạo chuyên khoa ngắn hạn, 

đào tạo chuyển giao kỹ thuật
4
, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị

5
 còn khó 

khăn, bất cập. Tình trạng bác sỹ, dược sỹ đại học trở lên bỏ việc, xin thôi việc 

còn xảy ra
6
; các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện tự chủ về tài chính nhưng kết 

cấu giá dịch vụ y tế hiện hành vẫn chưa tính đầy đủ các chi phí cấu thành
7
; kinh 

phí cấp cho việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; người bệnh Tâm thần 

khi điều trị nội trú không thuộc đối tượng hộ nghèo chưa có chính sách hỗ trợ.
8
 

                                           
1
 Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015; Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018; Nghị 

quyết số 178/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019; 
2
 Giai đoạn 2016-2021 chỉ thu hút được 02 bác sỹ nội trú và 01 bác sỹ chuyên khoa cấp I; 

3
 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang, Bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế 

Cầu Treo, Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên; Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Pháp y và Giám 

định Y khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố… chưa tuyển đủ theo Đề án vị trí việc làm; 
4
 Giai đoạn 01/2016-12/2021, các đơn vị và cá nhân đã chi trả 5.156.846.000 đồng để đào tạo; 

5
 Trung bình mỗi năm tỉnh bố trí 23 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư trang 

thiết bị cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn; 
6
 Giai đoạn 2016 - 2021 đã có 86 bác sỹ xin nghỉ việc, bỏ việc; 

7
 Nhóm chi phí đã kết cấu: (1) Thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế; (2) Chi phí về điện, 

nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; (3) Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công 

cụ, dụng cụ; (4) Chi phí tiền lương theo lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo 

chế độ do Nhà nước quy định, Chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật. Nhóm chi phí chưa 

được kết cấu trong giá: (1) Khấu hao tài sản cố định; chi phí chi trả lãi tiền vay theo các hợp đồng vay vốn, huy 

động vốn để đầu tư, mua sắm trang thiết bị để thực hiện dịch vụ; (2) Chi phí của bộ phận gián tiếp, các chi phí 

hợp pháp khác để vận hành, bảo đảm hoạt động bình thường của bệnh viện; (3) Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa 

học để ứng dụng các kỹ thuật mới… 
8
 Bệnh viện Tâm thần hiện điều trị cho 1.207 lượt người bệnh, trong đó có 989 lượt người bệnh là các đối tượng 



2 

 

 

  Để thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh
9
; thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao 

chất lượng khám chữa bệnh thì việc ban hành một số cơ chế, chính sách về lĩnh 

vực y tế công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 là phù hợp và cần thiết. 

2. Về thẩm quyền ban hành 

Đây là chính sách có phạm vi ảnh hưởng và đối tượng tác động lớn; 

nguồn lực để thực hiện chính sách phải được bố trí từ nguồn ngân sách. Do vậy, 

việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về 

một số cơ chế, chính sác đối với lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025 là phù hợp và đúng thẩm quyền được quy định tại 

khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
10

. 

3. Về căn cứ pháp lý 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các căn cứ 

pháp lý liên quan, được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng trình tự ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo và một 

số đơn vị có liên quan; các ý kiến góp ý đã được tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện, 

đảm bảo quy định. 

Với kết quả thẩm tra trên, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với 

lĩnh vực y tế công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 như Tờ trình và 

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để tiếp thu, hoàn thiện); 

- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự  

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVIII; 

- Lưu: VT. TH3 
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Đào Thị Anh Nga 

                                                                                                                                    
không thuộc hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 82% chưa được hỗ trợ một phần tiền ăn trong quá trình điều trị nội trú; Trung 

bình chi phí thuê phần mềm tại các đơn vị y tế dao động từ 0,86 - 2,88 triệu/01 giường bệnh kế hoạch/01 năm; 
9
 Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ 

lần thứ XIX; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 38-

KL/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. 
10

 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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