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BÁO CÁO  

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn  

tại kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

 
 Căn cứ Công văn số 1854/UBND-TH ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ 

họp thứ 2 HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 

Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 12 năm 2020 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, lĩnh vực y tế cụ thể 

như sau: 

1. Về nội dung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chuyển tuyến, 

đấu thầu và sử dụng thuốc và thái độ phục vụ người bệnh. 

Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng, 

làm chủ được chuyên môn. Năm 2020 tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân trên địa bàn là 

16,83; tỷ lệ dược sĩ trên vạn dân trên địa bàn là 4,32; các tỷ lệ này đều cao hơn mặt 

bằng chung của cả nước. Hệ thống y tế thành phố được trang bị cơ bản hoàn thiện 

với đa số các cơ sở y tế đã được xây dựng kiên cố cùng với trang thiết bị y tế đảm 

bảo cho các hoạt động y tế thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân thành phố và 

một số tỉnh lân cận. Tuyến y tế cơ sở đã được đầu tư cơ bản, hệ thống các trạm y tế 

trên địa bàn thành phố đã được nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới với trang thiết bị 

y tế thiết yếu đảm bảo công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh của nhân dân trên địa 

bàn. 

Hầu hết các bệnh viện tuyến thành phố từng bước phát triển chuyên môn, kỹ 

thuật, đáp ứng việc tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành 

trong khu vực như Bệnh viện đa khoa thành phố, Tim mạch, Nhi đồng, Ung bướu, 

Huyết học và Truyền máu Phụ sản, Lao và Bệnh phổi, Y học cổ truyền… Các bệnh 

viện đã triển khai áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong 

chẩn đoán và điều trị như: cấp cứu đột quỵ, can thiệp mạch não, tim mạch can 

thiệp, phẫu thuật tim, đặt máy tạo nhịp, điều trị các bệnh lý ung thư và huyết học, 

sàng lọc trước sinh và sơ sinh....và đặc biệt là việc nâng cao năng lực xét nghiệm 

COVID-19, hiện nay có 15 cơ sở y tế trực thuộc triển khai xét nghiệm COVID-19, 

trong đó có 02 cơ sở y tế được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định 

COVID-19. Ngoài ra, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu đang đào tạo các kỹ 

thuật về ghép tủy, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Cửu Long đang phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thực hiện đề án ghép thận 

nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long góp 

phần nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.  



 

 

 Sự ra đời và hoạt động khá hiệu quả của các bệnh viện ngoài công lập như 

BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, Quốc tế Phương Châu và đặc biệt là các bệnh viện 

mới thành lập như: Bệnh viện đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, Medic Hòa Hảo Cần 

Thơ... góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn, người dân 

có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng và phong cách 

phục vụ chu đáo. 

 Ngành Y tế chú trọng việc kết hợp phát triển y học hiện đại với y học cổ 

truyền, hiện nay 100% trạm y tế có y sĩ hoặc bác sĩ phụ trách công tác y học cổ 

truyền, triển khai các kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cơ bản tại trạm y 

tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại cộng đồng. Tuyến quận, huyện đều có 

bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh kết hợp y 

học hiện đại và y học cổ truyền. Tuyến thành phố, Bệnh viện y học cổ truyền được 

đầu tư và phát triển mạnh mẽ, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều 

trị và phục hồi chức năng. 

 Đặc biệt công tác y tế dự phòng được chủ động, các dịch bệnh được khống 

chế như sốt xuất huyết, Tay chân miệng, đặc biệt cơ bản đã kiểm soát tốt công tác  

phòng chống dịch bệnh do COVID-19 và đã điều trị thành công 34 trường hợp 

bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngành y tế từng bước hoàn thiện xứng tầm là Trung 

tâm y tế chuyên sâu của vùng không những phục vụ cho người dân trong thành phố 

mà còn khu vực lân cận. 

 Công tác chuyển tuyến được triển khai chặt chẽ giữa các bệnh viện tuyến 

trên và tuyến dưới, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện nghiêm túc thực hiện chuyển 

tuyến đảm bảo an toàn cho người bệnh và thực hiện đúng các chế độ khám, chữa 

bệnh BHYT. Ngoài ra, các bệnh viện của thành phố còn hỗ trợ tiếp nhận điều trị 

cho các bệnh viện huyện của các tỉnh lân cận trong cấp cứu và điều trị các trường 

hợp cấp cứu, bệnh nặng, các lĩnh vực chuyên khoa như: phụ sản, ung bướu, huyết 

học, tim mạch, nhi khoa...Việc thông tuyến tại bệnh viện đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân được chọn khám, chữa bệnh tại Trạm y tế hay Bệnh viện huyện mà 

không cần phải chuyển tuyến, ngoài ra đầu năm 2021 thực hiện quy định về các 

trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến thành phố được hưởng đúng quyền 

lợi khi trái tuyến đã tạo điều kiện cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch 

vụ kỹ thuật cao do BHYT chi trả theo quy định. 

 Việc tổ chức đấu thầu mua thuốc cho các cơ sở khám, chữa bệnh được thực 

hiện theo hình thức đấu thầu tập trung theo quy định. Danh mục thuốc do các bệnh 

viện chịu trách nhiệm xây dựng căn cứ vào tình hình bệnh tật và nhu cầu sử dụng 

của từng đơn vị. Cơ bản các bệnh viện đảm bảo nhu cầu cung ứng thuốc cho công 

tác khám, chữa bệnh. 

 Về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh từng bước được chấn chỉnh kể bệnh 

viện công và bệnh viện tư. Tất cả các bệnh viện thực hiện công khai, hướng dẫn 

các thủ tục liên quan khám, chữa bệnh và số điện thoại đường dây nóng kịp thời 

tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc trong quá trình khám, chữa bệnh của người 

dân. 

2. Về nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa 

bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh 



 

 

Ngành y tế đang triển khai một số ứng dụng CNTT về quản lý phòng bệnh 

như: hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm; hệ thống thông tin tiêm chủng 

quốc gia; hệ thống giám sát HIV/AIDS… đến tận tuyến xã phường. Trong phòng, 

chống dịch COVID-19, ngành y tế đã triển khai nhiều ứng dụng như NCOVI, 

Bluezone, Vietnam Health Declaration, hệ thống quản lý dân cư trên nền tảng điện 

toán đám mây… hỗ trợ tích cực cho công tác phát hiện sớm và truy vết nhanh 

chóng. Việc triển khai các ứng dụng CNTT trong y tế cộng đồng đã hỗ trợ thành 

phố thực hiện tốt hơn công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, các 

dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, đặc 

biệt là COVID-19 cơ bản được khống chế tốt, không để các ổ dịch lớn bùng phát 

trong cộng đồng. 

Tất cả các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn đã sử dụng 

phần mềm khám chữa bệnh đảm bảo kết nối liên thông và gửi dữ liệu thanh toán 

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cổng giám định trực tuyến của cơ quan Bảo 

hiểm xã hội theo quy định. Một số cơ sở y tế đã triển khai Hệ thống quản lý xét 

nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS), hướng đến 

triển khai bệnh án điện tử. Tất cả các bệnh viện đã triển khai hệ thống họp trực 

tuyến tại các đơn vị, đặc biệt từ đầu năm 2020, dưới áp lực của dịch COVID-19, đa 

số các cuộc họp của ngành y tế đã được chuyển sang hình thức trực tuyến. Hiện 

nay, 100% đơn vị bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh đã triển khai ít nhất 

01 phương án thanh toán không dùng tiền mặt và một số đơn vị đã triển khai đặt 

lịch hẹn khám, chữa bệnh qua điện thoại hoặc website cũng như chú trọng đến việc 

tương tác với người dân qua các kênh mạng xã hội nhằm hướng tới việc cung cấp 

dịch vụ đầy đủ và thông minh hơn. 

Về quản lý điều hành: Ngành y tế thành phố đã triển khai ứng dụng CNTT 

phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân như Trang Thông tin điện tử 

(soytecantho.vn); Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố ứng trong giải quyết 

thủ tục hành chính; đồng thời triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ 

như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng văn bản điện tử, hộp thư điện 

tử công vụ thành phố, hệ thống thông tin báo cáo ngành y tế và tăng cường triển 

khai đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hiện 60% thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế đạt mức độ 3,4. Bên cạnh đó, ngành y tế còn 

triển khai ứng dụng nhiều phần mềm do Bộ Y tế triển khai như các phần mềm Hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị y tế, Hệ thống quản lý đường 

dây nóng ngành Y tế (1900.9095), Hệ thống quản lý Quốc gia về đăng ký, cấp 

phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh, Hệ thống đơn thuốc điện tử quốc gia, các 

hệ thống hội nghị trực tuyến… 

Hiện nay các bệnh viện có lắp đặt sơ đồ hướng dẫn, quy trình khám, chữa 

bệnh tại các khoa khám bệnh, công khai các thủ tục khám, chữa bệnh, công khai 

giá thuốc, mức thu viện phí theo quy định. Hầu hết các bệnh viện triển khai bắt số 



 

 

tự động, bảng theo dõi điện tử tại các phòng khám, bố trí khu vực chờ thoáng mát 

sạch sẽ, các hồ sơ, thủ tục liên quan khám, chữa bệnh được kết nối qua ứng dụng 

công nghệ thông tin giữa các khoa. Các bệnh viện tuyến thành phố có bố trí Tổ 

công tác xã hội, Tổ chăm sóc khách hàng sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của người 

dân. 

Về sự hài lòng của người bệnh về chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ 

người bệnh đạt các tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất 

lượng bệnh viện cuối năm 2020: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đạt tỷ lệ 

là 95,92% (trong đó: bệnh viện tuyến thành phố 93,79%, bệnh viện tuyến huyện 

99,52%. bệnh viện ngoài công lập 94,45%). Tỷ lệ hài lòng của người bệnh điều trị 

nội trú đạt tỷ lệ là 97,80% (trong đó: bệnh viện tuyến thành phố 97,03%, bệnh viện 

tuyến huyện 99,05% và bệnh viện ngoài công lập 97,33%). 

Trên đây là báo cáo lĩnh vực Y tế về kết quả thực hiện Nghị quyết số 

47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Y tế kính báo đến Thường 

trực Hội đồng thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố./. 
 

 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Hội đồng thành phố (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân thành phố (báo cáo); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, KHTC, YDQLHN. 
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