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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động  y tế

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính 
phủ về “Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể 
thao”;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 
“Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”; 

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 
về ”Chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập”;  

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2005 của Bộ Y tế về 
việc “Phê duyệt Đề án phát triển xã hội hoá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 
nhân dân”;

Căn cứ Kế hoạch số 4830/KH-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2005 của Bộ Y tế về 
“Thực hiện xã hội hoá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân”;

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về “Xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn 
hoá và thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính 
sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập”;

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng “Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động y 
tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà,

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt 
động y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010.

Điều 2. Giao Trung tâm Y tế quận Sơn Trà hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Chủ 
tịch UBND các phường, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 
quan căn cứ Quyết định  thi hành./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ



ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

ngày 29  tháng 10  năm 2007 của UBND quận Sơn Trà  )

A. THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ
QUẬN SƠN TRÀ

I. NHỮNG KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC: 
Trong những năm qua, xã hội hoá hoạt động y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đã 

có nhiều chuyển biến tích cực. Quận và các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, huy 
động sự đóng góp của cộng đồng vào công tác y tế, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu 
khám, chữa bệnh của nhân dân. Người dân có ý thức hơn trong việc tự chăm lo, bảo 
vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời cũng tích cực tham gia 
các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, nhất là trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Hệ thống các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục phát triển ngày càng đa dạng. Các 
nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đã giúp địa phương nâng cấp các cơ sở 
y tế, đầu tư các trang thiết bị ... với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Hoạt động khám chữa 
bệnh BHYT tiếp tục được thực hiện. Số người sử dụng thẻ BHYT tăng dần qua các 
năm. Việc khám chữa bệnh cho người nghèo được triển khai thực hiện, người nghèo 
được tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách thuận lợi...

II. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN:
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xã hội hoá các hoạt động y tế trên 

địa bàn quận vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là:

- Một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của 
công tác xã hội hoá y tế; chưa huy động tối đa tiềm năng, trí tuệ, vật chất trong nhân 
dân để đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá y tế. Các mô hình xã hội hoá y tế trên địa 
bàn quận phát triển chậm.

- Nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, khả năng đầu tư kinh 
phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục 
vụ cho việc khám chữa bệnh còn hạn chế.  



- Khả năng thu hút người dân đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế các phường đạt 
thấp, do thiếu cán bộ y tế có kinh nghiệm, thiếu các trang thiết bị, phương tiện kỹ 
thuật hiện đại cho công tác khám chữa bệnh.

B. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA 
HOẠT ĐỘNG Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ ĐẾN NĂM 2010

I. MỤC TIÊU:
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về công tác xã hội 
hoá hoạt động y tế; vận động nhân dân tự chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia 
đình và cộng đồng.

2. Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết 
bị, phương tiện kỹ thuật, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng cho việc khám 
chữa bệnh của nhân dân; duy trì kết quả đạt chuẩn quốc gia về y tế 7/7 phường; phát 
triển nhanh mạng lưới y tế ngoài công lập.

3. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trước năm 2010.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Công tác tuyên truyền:
- Tổ chức quán triệt trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn 

thể về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; 
đưa nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân vào kế hoạch phát triển 
kinh tế, xã hội của từng địa phương;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương xã hội hoá công tác y tế trong cán 
bộ và nhân dân; làm cho mỗi cán bộ, công chức và người dân nhận thức rõ mục tiêu 
xã hội hoá công tác y tế là nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ và vật chất trong nhân 
dân, huy động toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2. Huy động các nguồn lực nâng cao năng lực Trung tâm Y tế quận và 
Trạm y tế các phường.

- Huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển cơ sở 
hạ tầng tại Trung tâm Y tế quận và Trạm y tế các phường, từng bước đổi mới và nâng 
cấp trang thiết bị y tế, đặc biệt là các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị; 

- Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y 
bác sĩ và cải cách thủ tục hành chính trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân, nhằm 
thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế các 
phường ngày càng nhiều hơn. Ngoài việc khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân 
trong khu vực, Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế các phường còn có trách nhiệm 
khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân ở các địa phương khác;



- Đa dạng hóa các loại hình phục vụ tại bệnh viện như: Khám chữa bệnh ngoài 
giờ hành chính; khám chữa bệnh theo yêu cầu về thời gian, về thầy thuốc, về phòng 
ốc...; khám chữa bệnh tại nhà; các dịch vụ tư vấn về sức khỏe và khám chữa bệnh...;

- Khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia hoạt 
động từ thiện; tăng cường vận động Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, vừa để giải 
quyết mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo vừa tạo điều kiện hỗ trợ cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn được chữa bệnh khi mắc các bệnh hiểm nghèo.

3. Phát huy quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế:
- Trung tâm Y tế quận tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về “Quy định quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự 
nghiệp công lập”; khuyến khích liên kết với các cá nhân, doanh nghiệp để đầu tư các 
trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng bệnh 
cho nhân dân;

- Xã hội hoá hoạt động Trạm Y tế phường theo hướng liên kết đầu tư trang thiết 
bị y tế và triển khai mô hình bác sĩ gia đình; có cơ chế hoạt động riêng với nguồn 
kinh phí từ các khoản thu khám, chữa bệnh và được hạch toán theo quy định của cơ 
quan tài chính.

4. Phát triển mạng lưới y tế ngoài công lập:
- Tiếp tục mở rộng, khuyến khích phát triển hệ thống y tế tư nhân đi đôi với việc 

tăng cường công tác quản lý, giám sát về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước;

- Khuyến khích phát triển các phòng khám tư nhân, bệnh viện chuyên khoa 
trong các lĩnh vực: Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, lão khoa, Răng Hàm Mặt, 
Tai Mũi Họng, Da liễu...;

- Các cơ sở ngoài công lập xây dựng bệnh viện, phòng khám tư được hưởng các 
chính sách ưu đãi về đất đai, về lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu... theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của 
Chính phủ về “Chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài 
công lập” và Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Nghị định;

- Khuyến khích phát triển mô hình bác sĩ gia đình nhằm góp phần tăng cường 
khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. 

5. Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân:
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung 

tâm Y tế quận và Trạm y tế các phường, đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ 
tầng đi đôi với việc phát triển ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách công bằng;



- Phát triển nhanh bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà: Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện, đảm 
bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra; nghiên cứu, đề xuất việc quản lý thực hiện các mô 
hình xã hội hoá y tế phù hợp với điều kiện của quận.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch bố trí vốn đầu 
tư xây dựng và hoàn thiện các công trình y tế nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng y tế, tạo 
điều kiện cho các cơ sở y tế thực hiện hiệu quả, chất lượng trong công tác bảo vệ, 
chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

3. Phòng Văn hoá - Thể thao: Phối hợp với Trung tâm Y tế tăng cường công 
tác tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, ý nghĩa của công tác xã hội hoá y tế nhằm nâng 
cao ý thức trách nhiệm của người dân, vận động mọi người tham gia công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

4. Phòng Quản lý đô thị: Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổng thể mặt bằng các 
công trình y tế phù hợp với quy hoạch tổng thể của thành phố; phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác giám sát, quản lý đầu tư xây dựng các công 
trình đảm bảo chất lượng và đúng quy định của nhà nước.

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Tăng cường công tác quản lý và tham mưu 
giải quyết chính sách về sử dụng đất đối với cơ sở y tế ngoài công lập để phát triển đa 
dạng các loại hình chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn quận.

6. Bảo hiểm xã hội quận: Phối hợp với Trung tâm Y tế có kế hoạch đảm bảo 
thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010, trình Uỷ ban nhân dân quận.

7. Uỷ ban nhân dân các phường: Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa 
hoạt động y tế tại địa phương đến năm 2010 và tổ chức triển khai thực hiện.

8. Các phòng, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể: Tổ chức quán triệt Nghị 
quyết số 05/2005/NQ-CP của chính phủ về “Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo 
dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao”, Đề án “Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y 
tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010” và Kế hoạch “Đẩy mạnh xã hội 
hóa hoạt động y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010” trong cơ quan, đơn vị; 
tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, ý nghĩa, nội dung của công tác xã hội hoá 
đến cán bộ, công nhân viên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân các phường và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được phân công tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 
có hiệu quả. Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác xã hội hoá hoạt động 



y tế tại địa phương, đơn vị và báo cáo Uỷ ban nhân dân quận (thông qua Trung tâm Y 
tế quận Sơn Trà) để theo dõi, chỉ đạo.

Giao Trung tâm Y tế quận Sơn Trà chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
và tổng hợp kết quả việc triển khai thực công tác xã hội hoá hoạt động y tế tại địa 
phương, đơn vị  báo cáo Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh cần 
kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà (thông qua Trung tâm Y tế quận Sơn 
Trà) để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ


