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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 năm 2020
Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y
tế phê duyệt Đề án “cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về
hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 cảu Bộ Y tế về
việc ban hành Quy chế bệnh viện;
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816
năm 2020 như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG:
1. Nâng cao chất lượng khám,chữa bệnh tại tuyến dưới bằng hình thức
chuyển giao kỹ thuật chuyên môn và đào tạo tại chỗ.
2. Giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ:
1. Nâng cao nhận thức của các ngành ,các cấp và cán bộ y tế về mục tiêu, ý
nghĩa của việc thực hiện Đề án 1816.
2. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới thông qua việc cử
cán bộ tuyến trên về luân phiên có thời hạn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho
tuyến dưới:
- 100 % các bệnh viện có kế hoạch chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816.
- 100% Bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện cử cán bộ Y tế luân phiên hoặc
chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới và thực hiện chỉ đạo tuyến theo ngành, lĩnh
vực phụ trách.
- 100% Trung tâm y tế huyện cử Y, Bác sĩ về khám chữa bệnh, chuyển giao
kỹ thuật cho Trạm y tế xã, đặc biệt là các trạm y tế chưa có Bác sĩ ở vùng sâu,
vùng xa, biên giới.
3. Các chỉ tiêu chuyên môn kỹ thuật y tế chuyển giao và được thanh toán
Bảo hiểm y tế cần đạt được:
- Bệnh viện tuyến tỉnh và huyện tiếp nhận chuyển giao và thực hiện từ 02
kỹ thuật mới (Chuyên sâu) trở lên.
- Tỷ lệ thực hiện chuyên môn kỹ thuật tại các bệnh viện tỉnh và huyện đạt
từ 80% trở lên;
- Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện được các danh

mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã đạt từ 70% trở lên.
III. NỘI DUNG:
TT Nội dung
Thời gian
Chủ trì
Các bệnh viện
Xây dựng kế hoạch chỉ
Trước
1
tuyến tỉnh và
đạo tuyến, đề án 1816
15/01/2020
huyện
Đề án 1816 và Chỉ đạo
Bệnh viện
2
tuyến về công tác YHCT
YHCT tỉnh
Đề án 1816 và Chỉ đạo
Bệnh viện
3
tuyến về lĩnh vực PHCN
PHCN
Đề án 1816 và Chỉ đạo
tuyến về công tác phòng
Bệnh viện
4 chống Lao, hen phế quản
Phổi Lạng
và bệnh phổi tắc ngẽn mãn
Sơn
tính
Đề án 1816 và Chỉ đạo
tuyến nâng cao chất lượng
Bệnh viện đa
5
khám chữa bệnh tại các
khoa tỉnh
bệnh viện tuyến huyện
Đề án 1816 và Chỉ đạo
Trung tâm Y
tuyến nâng cao chất lượng
6
tế các huyện,
khám chữa bệnh tại các
thành phố
trạm y tế xã, thị trấn
Trướcngày
7 Báo cáo kết quả thực hiện
15/12/2020

Phối hợp

Các bệnh viện
tuyến huyện
Các bệnh viện
tuyến huyện
Các bệnh viện
tuyến huyện

Các bệnh viện
tuyến huyện
Các trạm y tế
xã, thị trấn
trực thuộc

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng nghiệp vụ y:
- Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ và tổng kết, đánh giá.
- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.
2. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Đề xuất việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1816 tỉnh khi có thay
đổi nhân sự và hướng dẫn các cơ sở điều trị trong ngành y tế thành lập, kiện toàn
Ban chỉ đạo;
- Có kế hoạch điều động, bổ sung biên chế đảm bảo cho việc thực hiện kế
hoạch;
- Liên hệ với các cơ sở đào tạo và các Bệnh viện tuyến trên trong việc tổ
chức các lớp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chung trong toàn tỉnh;
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- Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện Quyết định số
14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế
độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh;Thông tư số 18/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn
thực hiện Quyết định 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Đề xuất khen thưởng đối với cán bộ có thành tích xuất sắc thực hiện Đề
án 1816 và công tác chỉ đạo tuyến.
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Tham mưu bố trí kinh phí, hướng dẫn các cơ sở điều trị trong Ngành y tế
lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch;
- Tổng hợp nhu cầu đầu tư, trang thiết bị để tìm nguồn cung ứng;
- Nghiên cứu thiết lập hệ thống kết nối mạng trực tuyến để trao đổi thông
tin, đào tạo, hội chẩn, tham vấn chuyên môn từ xa, thông tin tình hình bệnh nhân
chuyển tuyến.
4. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh:
- Xác định nhu cầu cần hỗ trợ của tuyến trên sát với thực tế nhằm đảm bảo
cho các Bệnh viện tuyến trên đáp ứng có hiệu quả các yêu cầu đề ra ( về cơ cấu,
số lượng, chất lượng cán bộ đến luân phiên, gói kỹ thuật cần được chuyển
giao). Đồng thời, khảo sát thực tế nhu cầu chuyển giao kỹ thuật của tuyến dưới
để xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1816 của đơn vị mình gửi các đơn vị
tuyến trên;
- Đơn vị cử cán bộ đi luân phiên và đơn vị tiếp nhận tạo điều kiện thuận
lợi để cán bộ luân phiên làm việc có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
- Phối hợp với các ngành chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện
Đề án 1816 và công tác chỉ đạo tuyến tại các bệnh viện trên các phương tiện
thông tin của tỉnh, của ngành;
- Đưa tin các gói kỹ thuật được chuyển giao, nêu gương những cán bộ
tham gia luân phiên có thành tích xuất sắc.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 của
Ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2020./.
Nơi nhận:
- Giám đốc Sở Y tế ( báo cáo);
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các bệnh viện tuyến tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện,thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY( PĐC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tùng
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