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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên 

bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu chung 

a) Đến năm 2025: Phấn đấu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đạt Bệnh 

viện hạng I quy mô 750 giường bệnh. 

b) Đến năm 2030: 

- Hoàn thành việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Dự án Nâng cấp Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 

giường (giai đoạn 2) theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 09 tháng 7 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Triển khai Dự án đầu tư mới trang thiết bị để thay thế một số trang thiết 

bị y tế đã sử dụng lâu năm (hết khấu hao), lạc hậu, thường xuyên hư hỏng, chi 

phí sửa chữa lớn, không hiệu quả; nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị y tế chưa 

có, nhất là trang thiết bị y tế công nghệ cao, vốn đầu tư lớn nguồn kinh phí chi 

thường xuyên không có khả năng đáp ứng. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2025: 

 - Củng cố, mở rộng tổ chức bộ máy; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

đạt tiêu chuẩn về cơ cấu lao động và trình độ cán bộ của bệnh viện hạng I.  

- Phát triển khả năng chuyên môn kỹ thuật, triển khai thực hiện >80% kỹ 

thuật theo phân tuyến của Bệnh viện hạng I, phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới, 

kỹ thuật chuyên sâu.  
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- 100% khoa lâm sàng duy trì chăm sóc người bệnh toàn diện, số người 

bệnh nội trú thuộc đối tượng chăm sóc cấp I được chăm sóc đạt 25% trở lên.  

 - Thực hiện trên 90% các dịch vụ kỹ thuật về xét nghiệm huyết học và 

chẩn đoán hình ảnh theo chuyên khoa. 

- Giảm tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên, giúp bệnh nhân được điều trị tại 

chỗ có chất lượng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; 

- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin, truyền thông theo hướng tự 

động hóa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; áp dụng bệnh án điện tử vào 

năm 2023 và hình thành bệnh viện điện tử vào năm 2025. 

- Đổi mới cơ chế hoạt động tài chính, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; Phấn đấu tỷ lệ tài chính thuộc dịch vụ theo yêu cầu chiếm 

30%. 

 - Nâng cao chất lượng bệnh viện, tạo bước đột phá về “Đổi mới phong 

cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”. 

b) Đến năm 2030: 

- Thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại các khoa chuyên môn, các phòng chức 

năng để phù hợp với công năng sử dụng sau khi dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ 

tầng bệnh viện hạng I quy mô 750 giường hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

- Bổ sung các trang thiết bị y tế phù hợp cho các khoa/phòng chuyên môn 

để triển khai thêm các dịch vụ kỹ thuật hoặc thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu so 

với tiến bộ kỹ thuật và phù hợp với nguồn nhân lực hiện có. 

3. Nội dung và giải pháp thực hiện 

a) Củng cố tổ chức bộ máy, phát triển, đào tạo và nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực: 

-  Củng cố tổ chức bộ máy: Thực hiện việc sắp xếp, sát nhập nhân sự một 

số tổ bộ phận, phòng chức năng nhằm thực hiện điểm d Khoản 1 Điều 6 Nghị 

định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. Giai đoạn 

2021 - 2025: thành lập và củng cố các khoa, phòng để trưởng, phó các khoa, 

phòng đạt từ 60% có trình độ Tiến sĩ, CKII, còn lại là Đại học. Giai đoạn 2026 – 

2030: Bố trí lại các khoa/phòng phù hợp sau khi dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ 

tầng hoàn thành. 

- Phát triển nguồn nhân lực: Thực hiện tốt việc bố trí, sử dụng hợp lý, có 

hiệu quả nguồn nhân lực hiện có của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; phương châm: 

đúng năng lực, trình độ và sở trường công tác nhằm phát huy tối đa hiệu quả làm 

việc. Tuyển dụng đủ định biên theo nhu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ; duy 

trì tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ ở khoa lâm sàng ≥ 3 và tỷ lệ cán bộ chuyên môn của 

khu vực lâm sàng, cận lâm sàng và dược từ 75% trở lên so với tổng số cán bộ, 

viên chức. Ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao (Bác sĩ đã có 

chứng chỉ hành nghề, Bác sĩ CKI, CKII…) nếu điều kiện cho phép. Ưu tiên 

tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao (Bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề, 

Bác sĩ CKI, CKII…) nếu điều kiện cho phép. 
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- Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đào tạo CKII đối với 

một số lãnh đạo khoa, phòng để đạt chỉ tiêu theo quy định. Cử bác sĩ đa khoa đi 

đào tạo CKI theo các chuyên ngành còn thiếu (Ung bướu, huyết học, hóa sinh, vi 

sinh, …). Cử các ê kíp gồm Bác sĩ, kỹ thuật viên, gây mê, điều dưỡng... đi đào 

tạo các chuyên ngành: phẫu thuật nội soi, Tim mạch can thiệp, Hồi sức ngoại, 

thăm dò chức năng v.v.... Cử viên chức đi đào tạo trình độ cử nhân các chuyên 

ngành xét nghiệm: sinh hóa, vi sinh, huyết học.....tại Trường Đại học Y Dược 

Huế, Trường Đại học Tây Nguyên và các Trường Đại học có chuyên ngành phù 

hợp. 

b) Phát triển các dịch vụ theo phân tuyến: 

- Phát triển các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật tại 

các chuyên khoa mới thành lập và tăng cường áp dụng các kỹ thuật mới để tăng 

tỷ lệ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật ở các chuyên ngành. 

- Gửi viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, đào tạo 

theo kíp tại tuyến trên theo định hướng chuyên sâu về: Hồi sức cấp cứu và 

Chống độc: ECMO, hồi sức ngoại khoa, phẫu thuật nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể 

triển khai tốt các dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng I, giúp bệnh nhân được 

điều trị tại chỗ có chất lượng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; 

- Duy trì chăm sóc người bệnh toàn diện, số người bệnh nội trú thuộc đối 

tượng chăm sóc cấp I được chăm sóc đạt 25% trở lên.  

 - Mở rộng các dịch vụ kỹ thuật về xét nghiệm huyết học và chẩn đoán 

hình ảnh theo chuyên khoa đạt 90% trở lên dịch vụ của bệnh viện hạng I. 

- Mời cán bộ tuyến trên về chuyển giao kỹ thuật tại chỗ hoặc thực hiện 

Đề án 1816 của Bộ Y tế. Hợp đồng với những cán bộ nghỉ hưu nhưng có tay 

nghề, kinh nghiệm và đủ khả năng về làm việc cho bệnh viện. 

c) Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng: 

Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng đúng mục tiêu nâng cấp Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Kon Tum lên hạng I quy mô 750 giường bệnh vào năm 2023 

và Đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tỉnh Kon Tum theo 

phân tuyến của Bộ Y tế. Từ năm 2022, triển khai dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 

giường bệnh - giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư khoảng 274.326 triệu đồng1 với  

các hạng mục chính sau: 

- Xây dựng 01 khối nhà quy mô 09 tầng và tầng mái tum thang với tổng  

diện tích xây dựng khoảng 2.678 m2, tổng diện tích sàn khoảng 18.140 m2, bố trí 

cho các khoa: Dinh dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khám điều trị nội trú, Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức, Dược, Sản, Hồi sức tích cực - Chống độc, Huyết học và 

Truyền máu, Lọc máu, Nội tiêu hóa, Nội tổng hợp, Ngoại chấn thương - bỏng,  

Ngoại tổng hợp và các phòng chức năng khối hành chính quản trị. 

                                                           

1 Theo Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định 

số 659/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật gắn với xây lắp, bao gồm: Thang máy; 

máy bơm cấp thoát nước; hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét; hệ 

thống điều hòa không khí cục bộ; hệ thống chuyển mẫu xét nghiệm 15 trạm. 

- Hành lang, cầu nối quy mô 03 tầng, diện tích sàn khoảng 293m2. 

- 01 nhà để xe ô tô cán bộ công nhân viên quy mô 01 tầng, kết cấu thép, 

diện tích sàn khoảng 253m2. 

- 01 nhà để xe cán bộ công nhân viên quy mô 02 tầng, kết cấu thép, diện 

tích sàn khoảng 2.400m2. 

- Trạm xử lý khí y tế trung tâm quy mô 01 tầng, diện tích sàn khoảng 

48m2. 

- Hạ tầng kỹ thuật tổng thể: Đường giao thông nội bộ dành cho xe cấp 

cứu, xe vận chuyển vật tư và xe chữa cháy, diện tích khoảng 6.000m2; cải tạo, 

chỉnh trang sân vườn cây xanh, diện tích khoảng 3.500 m2; hệ thống điện chiếu 

sáng, cấp thoát nước ngoài nhà; hệ thống cấp nguồn điện; hệ thống phòng cháy 

chữa cháy ngoài nhà. 

d) Đầu tư, mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế: 

 - Đảm bảo việc khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị y tế, hạ tầng kỹ 

thuật hiện có của Bệnh viện, từng bước thực hiện lộ trình hội nhập các quy định 

quản lý trong khu vực và thế giới.  

- Từng bước hiện đại hoá trang thiết bị y tế tại các khoa phòng đáp ứng 

triển khai các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến của Bộ Y tế, chia sẻ gánh 

nặng quá tải của các bệnh viện tuyến Trung ương.  

- Đầu tư mới trang thiết bị để thay thế một số trang thiết bị y tế đã sử dụng 

lâu năm (hết khấu hao), thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn, không hiệu 

quả. Từ năm 2024, khi tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh - 

giai đoạn 2 thực hiện được khoảng 30% khối lượng công việc; căn cứ trình độ 

chuyên môn của nguồn nhân lực hiện có của bệnh viện và tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của bệnh viện; Sở Y 

tế sẽ lập Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn sau 2025 để nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị y tế chưa có, nhất là 

trang thiết bị y tế công nghệ cao, quy mô lớn, vốn đầu tư lớn nguồn kinh phí chi 

thường xuyên không có khả năng đáp ứng. 

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện: 

 - Nâng cấp, phát triển hệ thống mạng nội bộ thống nhất, tốc độ cao, đảm 

bảo an toàn, an ninh và triển khai phần mềm quản lý toàn diện bệnh viện, đáp 

ứng tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện. 

- Triển khai hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh, kết xuất dữ liệu 

và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử. 
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- Xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử hệ thống khám sức khỏe 

iHealth 

- Tiếp tục triển khai xây dựng và vận hành hệ thống tư vấn khám, chữa 

bệnh từ xa; hệ thống Telemedecine (kết nối với các bệnh viện chuyên khoa đầu 

ngành và các bệnh viện tuyến trung ương) vào năm 2020. 

- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tiến tới bệnh án điện tử vào năm 

2023 và hình thành bệnh viện điện tử vào năm 2025, từng bước hoàn thiện trong 

giai đoạn 2026-2030. 

f) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư: 

- Tăng cường quản lý và sử dụng các nguồn tài chính đầu tư cho bệnh viện 

đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. 

- Tăng cường các nguồn thu từ dịch vụ theo yêu cầu, phấn đấu tỷ lệ nguồn 

thu từ dịch vụ đạt >30% tổng nguồn thu của Bệnh viện. 

- Ưu tiên ngân sách Nhà nước trong việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị 

phục vụ công tác điều trị. Đầu tư bằng nguồn xã hội hóa vào những lĩnh vực 

khác tạo bước bứt phá trong đầu tư y tế kỹ thuật cao.  

- Xây dựng các cơ chế khuyến khích đầu tư, tăng cường hợp tác công tư  

nhằm tranh thủ nguồn vốn đầu tư đồng thời thường xuyên tuyên truyền vận 

động để huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào 

đầu tư mở rộng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị y tế để bổ sung thêm nguồn thiết bị 

hiện đại nhằm nhanh chóng hiện đại hóa bệnh viện. 

- Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để 

đầu tư trang thiết bị y tế, các dịch vụ kỹ thuật cao, trong đó khuyến khích cán 

bộ, công chức, viên chức y tế tham gia góp vốn đầu tư các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe. 

g) Nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế, tổ chức 

triển khai thực hiện tốt việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y 

tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh” do Bộ Y tế ban hành. 

4. Kinh phí và nguồn kinh phí 

a) Kinh phí thực hiện Đề án: 

Tổng kinh phí thực hiện Đề án 616,039 tỷ đồng, trong đó: 

- Dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II 

lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2): 274,326 tỷ đồng. 

- Đầu tư bổ sung trang thiết bị: 338,030 tỷ đồng. 

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 3,683 tỷ đồng. 

b) Nguồn vốn và phân kỳ đầu tư: 

- Dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II 

lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2): Thực hiện theo Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế 



6 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương 

tỉnh Kon Tum và Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum. Cụ thể: 

Nguồn vốn: Nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025; Nguồn thu 

hợp pháp dành để đầu tư của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Nguồn ngân sách tỉnh giai 

đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác.  

Kỳ đầu tư: Giai đoạn 2021 - 2025: 180,717 tỷ đồng (Ngân sách nhà nước: 

160,131 tỷ đồng và nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 20,586 tỷ đồng). Giai đoạn 2026-2030: 93,609 tỷ đồng (Nguồn ngân sách 

tỉnh giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác). 

- Đầu tư bổ sung trang thiết bị: 338,030 tỷ đồng.  

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 

2026-2030. 

Kỳ đầu tư: Giai đoạn 2026-2030. Từ năm 2024, khi tiến độ thực hiện dự 

án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh 

viện hạng I quy mô 750 giường bệnh - giai đoạn 2 thực hiện được khoảng 30% 

khối lượng công việc; căn cứ trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực hiện có 

của bệnh viện và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế của bệnh viện; Sở Y tế lập Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết 

bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở đưa 

vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau 2025 để nâng cấp, bổ sung các 

trang thiết bị y tế chưa có, nhất là trang thiết bị y tế công nghệ cao, quy mô lớn, 

vốn đầu tư lớn nguồn kinh phí chi thường xuyên không có khả năng đáp ứng. 

Việc mua sắm trang thiết bị phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy 

định. Căn cứ vào điều kiện cơ sở hạ tầng, nhân lực, tiêu chuẩn định mức quy 

định; Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham mưu, đề xuất Sở Y tế trình cấp có thẩm 

quyền xem xét phê duyệt tiêu chuẩn định mức trang thiết bị trước khi triển khai 

đầu tư, mua sắm. 

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 3,683 tỷ đồng.  

Nguồn vốn: Nguồn thu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Kỳ đầu tư: Giai đoạn 2021-2025. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai 

đạt hiệu quả các nội dung của Đề án. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và 

tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các nguồn lực trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh để thực hiện Đề án. 

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê 
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duyệt các nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh 

để thực hiện Đề án. 

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTTĐT, KTTH, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Ngọc 

 

 
 

 

 

 
 


		2021-12-01T22:10:03+0700
	Y Ngọc


		2021-12-02T08:26:30+0700


		2021-12-02T08:25:55+0700


		2021-12-02T08:25:55+0700


		2021-12-02T08:25:55+0700


		2021-12-02T08:25:55+0700


		2021-12-02T08:27:08+0700




