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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 11 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân
tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai
thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020;
phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 09/9/2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai
thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020, phương
hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung
tâm có lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Thông tin và Truyền
thông, Công an tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Hội: Hội
Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Chi cục Quản
lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Quảng Nam. Tại điểm cầu 18 huyện,
thị xã, thành phố có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị
xã, thành phố và lãnh đạo các phòng, ban liên quan.
Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển
khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020 và
phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham
luận của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành dự họp;
đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:
I. Đánh giá chung
Trong giai đoạn 2016 - 2020 vừa qua, các ngành, các cấp đã quan tâm, chỉ
đạo, lãnh đạo, đưa ra các giải pháp đồng bộ, khả thi, sát đúng với tình hình thực
tiễn của tỉnh nhà để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đạt
nhiều kết quả. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những ý kiến đánh giá, thảo luận
tâm huyết, đóng góp thiết thực về các mặt làm được cũng như hạn chế, khó khăn,
xác định được một số nguyên nhân, kể cả các nội dung phản biện khoa hoc, thẳng
thắn, khách quan của các đại biểu dự Hội nghị. Trên cơ sở góp ý của các Sở,
ngành, địa phương; giao Sở Y tế tiếp thu tối đa, tổng hợp toàn bộ và tiếp tục điều
chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình
mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất nhu cầu, phương hướng,
nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Y
tế trước ngày 15/9/2020.
Nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa cho giai
đoạn 2021 - 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn
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thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện
một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
1. Đối với ngành y tế:
1.1 Tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ
thể trong Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường
công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong
tình hình mới với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, năm 2030.
1.2 Tiếp tục kiện toàn, củng cố mạng lưới y tế cơ sở theo đúng tinh thần
Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Đề án “Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới”
để triển khai đồng bộ, rộng khắp hơn nữa các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu
Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán
bộ y tế cơ sở theo nội dung hoạt động của từng Dự án thành phần thuộc Chương
trình mục tiêu Y tế - Dân số.
1.3 Nâng cao hơn nữa năng lực phòng chống dịch bệnh, trước mắt là
khống chế có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 05/9/2020, Công văn số
5179/UBND-KGVX ngày 05/9/2020 và các bệnh: sốt xuất huyết, bạch hầu, tay
chân miệng, lao, tiến đến thanh toán/loại trừ bệnh phong, bệnh sốt rét tại tỉnh
Quảng Nam vào năm 2025.
1.4 Về tiêm chủng mở rộng: đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Bộ Y
tế giao, nhất là đảm bảo tiêm chủng đạt trên 95% đối với trẻ em dưới 01 tuổi ở
miền núi, vùng sâu, vùng xa.
1.5 Về công tác dân số: tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương XII
về công tác dân số trong tình hình mới và Kế hoạch số 138-KH/TU ngày
27/02/2018 của Tỉnh ủy.
1.6 Về an toàn thực phẩm: tuyệt đối không để xảy ra các vụ ngộ độc có
quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sự kiện; lễ hội đông người.
Tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở; triển khai tốt
Kế hoạch số 123/KH-BCĐ ngày 09/9/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an
toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong
dịp Tết Trung thu năm 2020.
1.7 Thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác truyền máu do Bộ Y tế
giao hàng năm; đảm bảo dự trữ đủ máu, không để thiếu máu tại các cơ sở y tế.
1.8 Tăng cường hơn nữa việc phối - kết hợp Quân Dân Y, nhất là việc
khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tại khu vực biên
giới đất liền, hải đảo, vùng sâu - vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số.
1.9 Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và giám sát y tế, giúp
người dân nâng cao hơn nữa nhận thức về tình trạng sức khoẻ bản thân, qua đó tự
bảo vệ mình, gia đình mình và cho cộng đồng.
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2. Giao Sở Tài chính tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế,
chính sách, nguồn kinh phí trong khả năg cân đối ngân sách để triển khai thực hiện
có hiệu quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn 2021 - 2025.
3. Đề nghị các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng ngành Y tế triển khai
thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn 2021 - 2025.
II. Về các kiến nghị, đề xuất:
1. Giao Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án hỗ trợ cán bộ làm
công tác dân số, đội ngũ y tế thôn, bản, cộng tác viên y tế… trên địa bàn tỉnh, lấy ý
kiến các Sở, Ban, ngành, địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội
đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020.
2. Trước mắt, giữ nguyên mức kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y
tế - Dân số trong giai đoạn 2021 - 2025 như giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá
trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y
tế) xem xét, quyết định.
3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế, các Sở,
ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu, cân đối, sớm bố trí nguồn
vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển để thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế Dân số trong giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Y tế rà soát, tổng hợp nhu cầu và xây dựng lộ trình đầu tư trang thiết
bị nâng cao năng lực kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm cụ thể, gửi cấp có
thẩm quyền thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh
vực nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 chậm nhất vào Quý II năm 2021.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, bố trí cán
bộ chuyên trách làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cấp huyện và cán bộ kiêm
nhiệm cấp xã phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
7. Giao Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị liên quan tham mưu Sở Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể về công tác phối hợp,
nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống Lao và bệnh Phổi giữa các cơ sở y tế
công lập và cơ sở y tế tư nhân.
8. Về đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Nam Giang: Sở Y tế chủ động
làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đưa
vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
9. Sở Công Thương chủ động làm việc với Sở Tài chính, Sở Y tế tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
trong lĩnh vực công thương. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ
động bố trí kinh phí triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên
địa bàn cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
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10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên kết hợp với nguồn
kinh phí được bố trí hằng năm để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực
hiện có hiệu quả các Dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn.
11. Trong thời gian đến, giao Sở Y tế tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng
cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế thôn, bản cũng như đội ngũ cộng tác
viên thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.
12. Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020,
Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý
và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai
đoạn 2016 - 2020, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y
tế - Dân số giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình, kết quả
triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020,
phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ triển
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu VT, VX.
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