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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng
tại cuộc họp tham gia góp ý hoàn chỉnh các Đề án của ngành Y tế
Ngày 05/8/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì
cuộc họp để tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án Thiết lập Hệ thống sổ sức khỏe
điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Đề án Xã hội hóa
hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025 và Đề án
thực hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh
viện Trung ương Huế đến năm 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo
các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và
Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội,
Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Văn phòng UBND
tỉnh (Vắng có phép: Bảo hiểm xã hội tỉnh).
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tóm tắt nội dung Đề án Thiết lập
Hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân, Đề án Xã hội hóa hoạt
động y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 và Đề án thực hiện Bệnh viện
đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Trung ương Huế
đến năm 2020; tham gia góp ý của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Đặng Ngọc Dũng kết luận như sau:
1. Đối với Đề án Thiết lập Hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người
dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Sở Y tế tiếp thu ý kiến tối đa ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự
họp để hoàn chỉnh Đề án, cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Đề án hướng đến phục vụ toàn dân, người tham gia bảo hiểm y tế và
ưu tiên đối tượng trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi.
- Khuyến khích nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng tối ưu yêu cầu của đơn
vị quản lý, đảm bảo kết nối dữ liệu liên thông thống nhất.
- Dữ liệu phải cập nhật kịp thời, liên thông cùng tuyến, tuyến trên, sát
với yêu cầu của Bộ Y tế, sau này chỉ có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế,
không làm lại từ đầu.
- Sự tương tác giữa người dân, cán bộ y tế và cơ quan quản lý, đảm bảo
an toàn, bí mật dữ liệu.
- Truyền thông cho người dân nhận thức được lợi ích, tạo sự đồng
thuận của người dân.
- Dự lường khối lượng công việc, dự kiến kinh phí cho phù hợp, có tính
khả thi.

2. Đối với Đề án Xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi giai đoạn 2019-2025
Sở Y tế tiếp thu ý kiến tối đa ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự
họp, hoàn chỉnh Đề án trước ngày 25/10/2019, trong đó cần lưu ý một số vấn
đề sau:
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho bệnh viện công lập, xây dựng mới,
nâng cấp, cải tạo các cơ sở hiện có, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế nhằm đáp ứng vai trò của chủ đạo của sự phát
triển y tế.
- Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục mở thêm các khoa chuyên sâu
để dáp ứng nhu cầu chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
- Giải pháp nâng cao đời sống của cán bộ y tế, môi trường hoạt động
trải nghiệm, nâng cao tay nghề của bác sỹ, nhân viên y tế.
- Đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, xác định rõ danh mục kêu gọi đầu
tư, vấn đề bán đấu giá tài sản nhà nước, đất đai, địa điểm, vay vốn đầu tư...
- Giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về bảo hiểm y tế để thúc đẩy
Bệnh viện tư nhân phát triển.
3. Đối với Đề án thực hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là Bệnh
viện vệ tinh của Bệnh viện Trung ương Huế đến năm 2020
- Thống nhất nội dung cơ bản của Đề án,
- Cần xác định rõ kinh phí của Bộ Y tế, kinh phí của tỉnh trong năm
2019, năm 2020.
- Trách nhiệm của Bệnh viện Trung ương Huế, ý kiến của Bệnh viện
Trung ương Huế về Đề án này.
- Tiếp thu ý kiến tối đa ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự họp
để điều chỉnh một số nội dung của Đề án cho phù hợp, sớm hoàn chỉnh Đề án,
trình UBND tỉnh.
Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc
Dũng để các sở, ngành liên quan và địa phương biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính, Xây dựng,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi
trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ,
Lao động – TB và Xã hội, Thông tin và
Truyền thông;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh,
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
-VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(H221).
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