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Lời cảm ơn 

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (JAHR) 2011 là báo cáo thứ năm do Bộ Y tế 

cùng với các đối tác phát triển y tế phối hợp thực hiện hằng năm. Báo cáo JAHR 2011, được 

xây dựng vào năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI của Đảng và Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011–2015, đã cập nhật tình trạng sức khỏe và 

các yếu tố ảnh hưởng; tổng quan các định hướng chiến lược ngành y tế trong thời gian tới; 

cập nhật thực trạng hệ thống y tế và phân tích sâu các chuyên đề về tài chính y tế và quản trị 

hệ thống y tế.  

Quá trình thực hiện báo cáo JAHR 2011 đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bên 

liên quan. Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nhóm đối tác y tế (HPG), 

và đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ về tài chính của WHO, tổ chức Atlantic Philanthropies, AusAID 

và USAID/PEPFAR.  

Tổ thư ký của báo cáo JAHR do TS. Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch - Tài chính chỉ đạo, cùng các điều phối viên gồm PGS. TS. Phạm Trọng Thanh, ThS. 

Sarah Bales, ThS. Dương Đức Thiện và ThS. Dương Thu Hằng đã đóng góp tích cực vào 

việc tổ chức quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo. Chúng tôi cảm ơn các chuyên gia 

trong nước đã tham gia phân tích các thông tin có sẵn, thu thập ý kiến của các bên liên quan 

để dự thảo các chương và bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện.  

Chúng tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp và tư vấn quý báu của các Vụ, 

Cục, Tổng cục, Viện, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế, của một số bộ, ngành, địa phương, 

của các Nhà tài trợ và các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình xây dựng Báo cáo này.  
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Viết tắt 

ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank) 
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Giới thiệu 

Mục đích của báo cáo JAHR  

Từ năm 2007, Bộ Y tế và “Nhóm đối tác y tế” (Health Partnership Group - HPG)  đã 

thỏa thuận hằng năm cùng phối hợp xây dựng Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (Joint 

Annual Health Review – JAHR). Mục đích của Báo cáo này là nhằm hỗ trợ cho việc lập kế 

hoạch hằng năm của Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm 

trong hợp tác và đối thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài.  

Báo cáo JAHR có nhiệm vụ: (i) cập nhật thực trạng ngành y tế, trong đó có đánh giá 

tiến độ đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển liên quan đến sức 

khỏe của Việt Nam; (ii) cập nhật thực trạng các cấu phần của hệ thống y tế, tình hình thực 

hiện các nhiệm vụ đã đề ra và các khuyến nghị của JAHR những năm trước; (iii) phân tích 

sâu một số chuyên đề lựa chọn cho từng năm, để xác định các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị 

giải pháp. 

Trong những năm qua, Báo cáo JAHR ngày càng góp phần quan trọng trong quá trình 

xây dựng, hoạch định chính sách y tế, như (i) xác định các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế 

dựa trên sự phân tích, đánh giá những thành tựu, tiến bộ và những khó khăn, hạn chế trong 

vận hành của hệ thống này; (ii) theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách y tế và kế 

hoạch hằng năm của ngành y tế; (iii) khuyến nghị việc bổ sung, hoàn thiện chính sách và các 

giải pháp tương ứng, ngắn hạn và dài hạn. 

Báo cáo JAHR 2011 là báo cáo thứ 5, được xây dựng nhằm thực hiện các mục đích, 

nhiệm vụ nêu trên, cụ thể là hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch y tế năm 2012, đồng thời thúc 

đẩy việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm ngành y tế giai đoạn 2011–2015. 

Nội dung và cấu trúc của báo cáo JAHR 

JAHR 2007 là báo cáo đầu tiên, đã đề cập tương đối toàn diện các lĩnh vực chủ yếu 

của hệ thống y tế Việt Nam. Báo cáo JAHR 2008 và 2009 phân tích các chuyên đề về Tài 

chính y tế và Nhân lực y tế – những cấu phần quan trọng của hệ thống y tế. 

Báo cáo JAHR 2010, được xây dựng vào thời điểm kết thúc một chu kỳ kế hoạch, có 

mục đích hỗ trợ cho việc xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011–2015. Nét nổi bật của 

quá trình xây dựng báo cáo JAHR 2010 là đã kết hợp chặt chẽ và đóng góp tích cực cho quá 

trình xây dựng kế hoạch 5 năm. Cách tiếp cận hệ thống y tế theo 6 cấu phần do Tổ chức Y tế 

thế giới khuyến cáo lần đầu tiên đã được Bộ Y tế sử dung trong xây dựng Kế hoạch 5 năm về 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 2011–2015. 

Qua 5 năm xây dựng báo cáo JAHR, đến nay đã bước đầu hình thành sơ đồ cấu trúc 

của các báo cáo JAHR như sau (Hình 1): 

 Năm năm 1 lần, trước thềm kế hoạch 5 năm (ví dụ năm 2010), báo cáo JAHR cần đặt 

mục tiêu ưu tiên là hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch 5 năm của ngành y tế, bằng 

cách (i) phân tích sâu tình trạng sức khỏe và các yếu tố tác động; ii) phân tích sâu cả 6 

cấu phần của hệ thống y tế, (iii) Hoàn thiện chỉ số theo dõi, đánh giá.  

 Năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm, ngoài mục tiêu của báo cáo hằng năm, cần cập 

nhật những định hướng mới đã được xác định tại Đại hội Đảng toàn quốc (định kỳ 5 

năm 1 lần), và Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế- xã hội.  

 Hằng năm, báo các JAHR cần ưu tiên hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch năm tiếp theo 

của ngành, bằng cách (i) cập nhật tình trạng sức khỏe và các yếu tố tác động đến sức 
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khỏe; (ii) cập nhật những chính sách mới và đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm 

vụ đề ra theo cả 6 cấu phần của hệ thống y tế; phân tích sâu một số chuyên đề và đề 

xuất các giải pháp tương ứng.  

Hình 1: Sơ đồ cấu trúc và nội dung chính của các báo cáo JAHR 

Chu kỳ kế hoạch 5 năm 

Năm thứ 1 

(2011) 

Năm thứ 2 

(2012) 

Năm thứ 3 

(2013) 

Năm thứ 4 

(2014) 

Năm thứ 5 

(2010, 2015) 

Hỗ trợ xây dựng 
kế hoạch năm 
tiếp theo  

i) Cập nhật các 
định hƣớng mới 
của Đại hội Đảng 
và KH 5 năm; ii) 
tình trạng sức 
khỏe; iii) các 
chính sách mới 
và tình hình thực 
hiện nhiệm vụ 
đề ra theo 6 cấu 
phần; iv) phân 
tích chuyên đề 
và đề xuất các 
giải pháp tƣơng 
ứng. 

v) hoàn thiện chỉ 
số theo dõi, 
đánh giá 

Hỗ trợ xây dựng 
kế hoạch năm 
tiếp theo 

i) cập nhật tình 
trạng sức khỏe; ii) 
cập nhật các 
chính sách mới và 
tình hình thực 
hiện nhiệm vụ đề 
ra theo 6 cấu 
phần; iii) phân 
tích chuyên đề và 
đề xuất các giải 
pháp tương ứng. 

 

Hỗ trợ xây dựng 
kế hoạch năm 
tiếp theo 

i) cập nhật tình 
trạng sức khỏe; ii) 
cập nhật các 
chính sách mới và 
tình hình thực 
hiện nhiệm vụ đề 
ra theo 6 cấu 
phần; iii) phân 
tích chuyên đề và 
đề xuất các giải 
pháp tương ứng. 

Hỗ trợ xây dựng 
kế hoạch năm 
tiếp theo 

i) cập nhật tình 
trạng sức khỏe; ii) 
cập nhật các 
chính sách mới và 
tình hình thực 
hiện nhiệm vụ đề 
ra theo 6 cấu 
phần; iii) phân 
tích chuyên đề và 
đề xuất các giải 
pháp tương ứng. 

Hỗ trợ xây dựng 
kế hoạch 5 năm 
tiếp theo. 

i) phân tích sâu 
tình trạng sức 
khỏe và các yếu 
tố tác động; ii) 
phân tích sâu cả 
6 cấu phần của 
hệ thống y tế, iii) 
hoàn thiện chỉ số 
theo dõi, đánh 
giá. 

 

Nội dung và cấu trúc của báo cáo JAHR 2011 

Báo cáo JAHR 2011, được xây dựng vào năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm, với tiêu 

đề “Nâng cao năng lực quản lý, đổi mới tài chính y tế để thực hiện kế hoạch 5 năm ngành 

y tế, 2011-2015”, có nội dung và cấu trúc như sau: 

Các chương thuộc phần I sau đây có nhiệm vụ cập nhật tình trạng sức khỏe và các yếu 

tố ảnh hưởng (chương 1); tổng quan các định hướng chiến lược ngành y tế (chương 2); cập 

nhật thực trạng, bao gồm cập nhật các chính sách mới và tình hình thực hiện nhiệm vụ đề ra 

theo 6 hợp phần của hệ thống y tế và khuyến nghị các giải pháp cần đưa vào kế hoạch năm 

2012 và dài hạn (chương 3 đến chương 8).   

Các chương chuyên đề thuộc phần II và phần III có nhiệm vụ chính là phân tích sâu 

một số vấn đề được lựa chọn về tài chính y tế và quản trị hệ thống y tế, nhằm xác định các 

vấn đề ưu tiên và khuyến nghị các giải pháp. 

Phần IV, gồm chương Kết luận và chương Khuyến nghị, có nhiệm vụ tổng hợp những 

nhận định, đánh giá chính về tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong các cấu phần 

của hệ thống y tế ở Việt Nam và các khuyến nghị về giải pháp đưa vào kế hoạch 2012 và cho 

dài hạn.   

Phụ lục 1 cung cấp những thông tin tóm tắt về những vấn đề ưu tiên và giải pháp đã 

được khuyến nghị, tạo thuận lợi cho việc theo dõi kết quả thực hiện sau này. 
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Phụ lục 2 cập nhật các chỉ số theo dõi, đánh giá về những mục tiêu chính của hệ thống 

y tế, do JAHR lựa chọn.   

Phƣơng pháp  

1. Phương pháp tiếp cận chung của quá trình xây dựng báo cáo JAHR 2011 thể hiện 

ở một số yêu cầu chung, bao gồm:  

 Căn cứ vào bối cảnh kinh tế-xã hội và thực trạng hệ thống y tế Việt Nam. Hệ thống y 

tế Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và phát triển. Muốn đổi mới và phát triển có 

hiệu quả, thì điều quan trọng là phải hiểu rõ thực trạng của hệ thống y tế, có liên hệ 

với bối cảnh kinh tế-xã hội Việt Nam, đánh giá đúng những tiến bộ, kết quả, đồng 

thời nhận biết rõ về các vấn đề cần giải quyết, các lĩnh vực cần đầu tư, các kết quả cần 

đạt được, và các cơ chế theo dõi, kiểm soát quá trình đổi mới.  

 Dựa vào các quan niệm về các chức năng và tiêu chí công bằng, hiệu quả của hệ 

thống y tế. Quá trình xây dựng báo cáo JAHR 2011 đã tham khảo và vận dụng quan 

niệm được thừa nhận chung hiện nay về hệ thống y tế có 6 cấu phần. Tăng cường hệ 

thống y tế có nghĩa là hoàn thiện tất cả 6 cấu phần của hệ thống và sự tương tác của 

chúng nhằm cải thiện tính công bằng và bền vững trong dịch vụ y tế và nâng cao sức 

khỏe nhân dân [1].  

 Dựa vào khung phân tích phù hợp đối với từng cấu phần của hệ thống y tế, bao gồm 

phân tích về chính sách quốc gia và các văn bản pháp quy, phân tích theo các tiêu chí 

mà mỗi cấu phần của hệ thống y tế cần đạt được. 

2. Các phương pháp chính được sử dụng để xây dựng báo cáo là i) Tổng hợp các 

tài liệu có sẵn, gồm các văn bản chính sách, pháp luật và các tài liệu nghiên cứu, khảo 

sát…và ii) Thu thập ý kiến của các bên liên quan, nhất là của cán bộ quản lý, chuyên gia 

ngành y tế và các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia quốc tế.  

Tổng hợp và xử lý các tài liệu sẵn có, gồm các văn bản pháp quy (của Đảng, Quốc 

hội, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ); các công trình nghiên cứu, khảo sát; các báo cáo của các 

bộ, ngành; báo cáo tổng kết chuyên ngành; tài liệu của các tổ chức quốc tế và của nước ngoài. 

Nhóm điều phối tìm kiếm và cung cấp một số tài liệu và số liệu thống kê chính; các chuyên 

gia chủ động tìm kiếm và chia sẻ các tài liệu liên quan.  

Thu thập và xử lý các ý kiến của các bên liên quan thông qua các bước sau:  

 Tổ chức các buổi thảo luận bàn tròn (brainstorming) với các chuyên gia (chủ yếu là 

chuyên gia trong nước) nhằm xây dựng và hoàn thiện Bản nêu vấn đề thảo luận (Issue 

paper) theo mẫu chung (ma trận các vấn đề cốt lõi về thực trạng, các vấn đề ưu tiên 

và giải pháp). 

 Trình bày và nêu vấn đề thảo luận tại các hội thảo Nhóm đối tác y tế (HPG) dựa vào 

ma trận đã chuẩn bị. Tổ chức thảo luận nhóm theo chuyên đề với cách nêu vấn đề rõ 

ràng và súc tích bằng bảng tóm tắt, đã đem lại hiệu quả tốt hơn, so với trước đây. 

 Đăng các dự thảo chương trên website của JAHR (www.JAHR.org.vn) để lấy ý kiến 

của các chuyên gia trong nước và quốc tế. 

 Gửi các dự thảo chương để lấy ý kiến của các cục, vụ và đơn vị liên quan của Bộ Y tế 

và một số bộ, ngành.  

 Họp Nhóm kỹ thuật, gồm chuyên gia trong nước và quốc tế, để thảo luận một số vấn 

đề kỹ thuật liên quan của Báo cáo.  
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 Mỗi chương mời 2–3 cán bộ quản lý và chuyên gia Bộ Y tế và một số ngành liên 

quan, cũng như các chuyên gia quốc tế nếu phù hợp, để tư vấn, góp ý trong quá trình 

dự thảo các chương và thẩm định dự thảo cuối cùng (khi cần). 

3. Việc phân tích, xác định các vấn đề chính, các ưu tiên và giải pháp được tiến 

hành dựa trên một số quan niệm chung đã được thảo luận thống nhất như sau. 

Các vấn đề bất cập (khó khăn, thách thức) là những vấn đề chưa phù hợp, hoặc còn 

yếu kém, do thiếu các yếu tố bảo đảm thực hiện, như thiếu chính sách, cơ chế, nguồn lực, 

quản lý, chỉ đạo, kỹ thuật, và hợp tác quốc tế v.v… Đó không chỉ là những vấn đề đang gặp 

phải, mà còn là những thách thức mới có thể phát sinh do yêu cầu phát triển hệ thống y tế 

trong những năm tới. Căn cứ để đánh giá những vấn đề bất cập là: các mục tiêu đã đề ra trong 

các chương trình, kế hoạch của ngành y tế; các tiêu chí công bằng, hiệu quả, phát triển, chất 

lượng... 

Các vấn đề ưu tiên được xác định trên cơ sở phân tích, tổng hợp các (rất nhiều) vấn 

đề bất cập. Đó là những bất cập và thách thức i) bức xúc nhất, ii) có ý nghĩa cơ bản/then chốt 

để giải quyết nhiều vấn đề khác, iii) có tính khả thi trong thời gian tới. Các vấn để ưu tiên 

được xác định theo nhóm vấn đề, bao gồm vấn đề chính và các vấn đề cụ thể. Dựa vào các 

vấn đề cụ thể để xác định các nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất giải pháp. 

Khuyến nghị về các giải pháp tương ứng với từng vấn đề ưu tiên, căn cứ vào các 

nguyên nhân đã xác định, trong đó có các giải pháp liên quan đến chính sách, nguồn lực, 

quản lý, chỉ đạo, cũng như các giải pháp kỹ thuật, và hợp tác quốc tế, cho kế hoạch của năm 

tới, cũng như một số giải pháp dài hạn.  

4. Các chỉ số theo dõi, đánh giá của báo cáo JAHR được lựa chọn và xác định 

dựa trên một số nguyên tắc sau đây: 

 Chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành y tế; 

 Các chỉ tiêu Chính phủ giao cho ngành y tế trong Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg; 

 Các chỉ tiêu trong dự thảo Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân giai đoạn 2011–2020. 

 Các chỉ tiêu trong Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ mà Việt Nam cam kết;  

 Chỉ tiêu trong Kế hoạch 5 năm của ngành y tế giai đoạn 2011–2015; 

 Các chỉ tiêu phản ánh cả 3 nhóm: đầu vào, quá trình hoạt động và chỉ tiêu đầu ra của 

hệ thống y tế.  

Các chỉ số được phân loại theo 6 nhóm gồm: (i) Các chỉ số chính; (ii) Các chỉ số tổng 

quát; (iii) Nhân lực y tế; (iv) Tài chính y tế; (v) Thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị; (vi) Cung 

ứng dịch vụ. 

Việc bổ sung và hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi và đánh gia tập trung vào việc xây dựng 

nhóm các chỉ số chính cho hoạt động theo dõi đánh giá, tác động của chính sách tài chính y tế 

và các chỉ tiêu thuộc chương trình Mục tiêu y tế quốc gia. Nhiều chỉ số được chia theo vùng 

địa lý hoặc giới tính hay nhóm thu nhập để xem xét khía cạnh công bằng và khác biệt giữa 

các vùng. Ngoài ra, các chỉ tiêu về phòng chống các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tăng 

huyết áp, đái thảo đường cũng được bổ sung trong Báo cáo năm 2011.  
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Tổ chức thực hiện 

Cũng như các năm trước, báo cáo JAHR 2011 được xây dựng với sự phối hợp chỉ đạo 

của Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế. Cơ cấu tổ chức để điều hành quá trình xây dựng báo cáo 

gồm có: 

Nhóm điều phối, gồm đại diện Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính), một điều phối viên 

quốc tế, một điều phối viên trong nước và một số cán bộ hỗ trợ, có nhiệm vụ giải quyết 

những vấn đề hằng ngày về quản lý và hành chính, tổ chức hội thảo, tổng hợp các ý kiến 

đóng góp, bảo đảm cho quá trình viết báo cáo có sự tham gia của nhiều bên; biên tập, chỉnh 

sửa, hoàn thiện báo cáo. 

Chuyên gia tư vấn, gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế có kiến thức, kinh 

nghiệm liên quan đến các cấu phần của hệ thống y tế, có nhiệm vụ dự thảo các chương của 

báo cáo, thu thập ý kiến của các bên liên quan và hoàn thiện các chương phù hợp với các góp 

ý và nhận xét chung. 
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Phần I: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế 



Chƣơng 1: Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hƣởng 

Từ năm 2010, Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình, nhưng vẫn còn ở mức 

thấp, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 6%. Những tác động của khủng hoảng 

kinh tế thế giới cũng như thay đổi khí hậu làm chậm quá trình phát triển kinh tế xã hội, qua 

đó ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu sức khỏe đã đặt ra. Mặc dù vậy, trong những 

năm qua tình trạng sức khỏe của người dân Việt Nam đã có những cải thiện rõ rệt, thể hiện ở 

một số chỉ số sức khỏe cơ bản như tuổi thọ trung bình, tỷ suất tử vong trẻ em, tỷ số tử vong 

mẹ, suy dinh dưỡng. 

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu y tế 

Các chỉ tiêu y tế được giao tại Quyết định 147/2000/QĐ-TTg ngày 22/12/2000 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001–2010; 

Quyết định 35/2001/QĐ-TTG ngày 19/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001–2010; Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 

30/6/2006 về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến 2010 và tầm nhìn 

2020; Quyết định 170/2007/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Chương trình mục tiêu y tế quốc gia Dân số-KHHGĐ giai đoạn 2006–2010; Các chỉ 

tiêu y tế Quốc hội giao hằng năm và một số văn bản khác. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu y 

tế được trình bày ở Bảng 1. Kết quả đánh giá cho thấy các chỉ tiêu y tế đều đã đạt hoặc vượt 

mục tiêu đề ra. 

Bảng 1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản 

Chỉ tiêu Mục tiêu đến 

2010 

Ƣớc thực 

hiện 2010 

1. Giảm tỷ lệ sinh (‰) 0,2 0,3 

2. Tỷ suất sinh thô (‰) 17,6 17,1 

3. Tỷ lệ phát triển dân số (%) 1,14 1,05 

4. Tuổi thọ trung bình (tuổi) 72,0 73 

5. Tỷ số tử vong mẹ (p100 000) 70 68 

6. Tỷ suất tử vong trẻ em <1 tuổi (‰) <25,0 <16,0 

7. Tỷ suất tử vong trẻ em <5 tuổi (‰) <32,0 25,0 

8. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em <5 tuổi (%) <20 18,0 

Nguồn: Theo Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn giai đoạn 2011–2015 

Tuổi thọ trung bình  

Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của người Việt Nam trong những năm qua đã tăng 

lên đáng kể. Tổng điều tra Dân số và nhà ở 1/4/2009 cho thấy tuổi thọ của người Việt Nam 

đã đạt 72,8 tuổi (nam đạt 70,2 tuổi, nữ đạt 75,6 tuổi), vượt chỉ tiêu đề ra đến năm 2010 là 72 

tuổi. Việt Nam là nước có tuổi thọ cao hơn trên 10 năm so với nhiều nước có cùng mức thu 

nhập GDP theo đầu dân. 

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 

Trong giai đoạn 1990–2009, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm từ 44,4‰ 

xuống 16‰, chỉ còn cao hơn so với mục tiêu đề ra vào năm 2015 là 1,2 điểm phần nghìn. 

Như vậy, nếu kết quả này tiếp tục được duy trì bền vững thì Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn 

thành mục tiêu đặt ra trước thời hạn. 
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Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm mạnh góp phần quan trọng làm giảm tỷ suất 

trẻ em dưới 5 tuổi. 

Mặc dù tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi các vùng đều giảm theo thời gian, nhưng 

tốc độ giảm của các vùng rất khác nhau: Tây Bắc và Tây Nguyên có tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 1 tuổi luôn cao hơn và tốc độ giảm chậm hơn so với mức trung bình cả nước. 

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi  

Việt Nam đã giảm được hơn một nửa tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, từ 58‰ năm 

1990 xuống còn 24,5‰ năm 2009 (ước năm 2010 là 25‰) và mục tiêu đặt ra đến năm 2015 

là giảm xuống còn 19,3‰.  

Hiện nay mức tỷ suất này là tương đương với tỷ suất của các nước thu nhập bình 

quân đầu người cao hơn Việt Nam 3–4 lần. Việt Nam có tốc độ giảm tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 5 tuổi cao hơn tốc độ giảm trung bình của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. So với 

mục tiêu đề ra trong Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001–2010 

là giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 36‰ vào năm 2010 thì Việt Nam đã 

vượt xa mục tiêu của quốc gia. 

Có đến gần 75% trường hợp tử vong ở trẻ em trên 1 tuổi là do thương tích, trong đó 

chết đuối và tai nạn giao thông là hai nguyên nhân chính trong thời gian gần đây. 

Tỷ số tử vong mẹ 

Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) bà mẹ. Cơ 

sở vật chất, bệnh viện, phòng khám, đào tạo cán bộ y tế đang dần được hoàn thiện hướng tới 

việc mọi bà mẹ đều có khả năng tiếp cận tới dịch vụ y tế chăm sóc SKSS .  

Việt Nam đã giảm được xấp xỉ 2/3 tỷ số tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản từ 

233/100 000 ca đẻ sống năm 1990 xuống còn 69/100 000 trẻ đẻ sống năm 2009, dự kiến 

giảm còn 68/100 000 ca đẻ sống năm 2010. Tuy nhiên trong cả giai đoạn 2006–2009, tỷ số 

tử vong mẹ hầu như không thay đổi nên để hoàn thành được mục tiêu này đến năm 2015 sẽ 

giảm số tử vong mẹ xuống còn 58,3/100 000 ca đẻ sống, Việt Nam cần phải nỗ lực rất lớn và 

chính sách, chương trình y tế phải có tính đột phá. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi  

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân đã giảm khá ấn tượng, ước chỉ 

còn 18% năm 2010. Viện Dinh dưỡng quốc gia cho thấy rằng tỷ lệ này giảm đều qua các 

năm, từ 25,2% năm 2005 xuống 21,2% năm 2007 và 18,9% năm 2009. Đạt chỉ tiêu kế hoạch 

dưới 20% vào năm 2010. Mức chênh lệch giữa các vùng miền là rất lớn. Tây Nguyên, Tây 

Bắc vẫn là các vùng có tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cao nhất. Tuy nhiên suy dinh dưỡng trẻ 

em vẫn còn cao so với nhiều nước trong khu vực.  

Suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi năm 2009 đã giảm xuống mức 29,3% 

[2]. Nhiều vùng đô thị và vùng kinh tế phát triển đã bắt đầu phải đối mặt với tình trạng trái 

ngược nhưng tăng nhanh: thừa cân, béo phì ở cả trẻ em và người trưởng thành. 

2. Cơ cấu bệnh tật và tử vong và gánh nặng bệnh tật 

2.1. Cơ cấu bệnh tật 

Mô hình bệnh tật ở Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn chuyển tiếp dịch tễ học. Các 

bệnh lây nhiễm, suy dinh dưỡng vẫn ở mức khá cao trong khi nhóm các bệnh không lây 

nhiễm và tai nạn thương tích tăng nhanh (Hình 2). 
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Theo số liệu thống kê từ các bệnh viện, tỷ trọng nhập viện của nhóm các bệnh lây 

nhiễm chiếm khoảng 55,5% năm 1976 đã giảm xuống 22,9% vào năm 2009. Nhóm các bệnh 

không lây nhiễm ngày càng tăng qua các năm, từ 42,6% năm 1976 lên 66,3% năm 2009. 

Nhóm các bệnh do tai nạn, ngộ độc, chấn thương, tai nạn vẫn tiếp tục duy trì ở tỷ lệ trên 10%. 

 

 

Hình 2: Biến đổi ba nhóm bệnh qua các năm, 1976~2009  

 

Các bệnh có xu hướng giảm: từ năm 2000–2010, nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là 

các bệnh có thể dự phòng bằng vác-xin (bạch hầu, ho gà, viêm não), một số bệnh đường tiêu 

hóa (thương hàn, lỵ trực trùng), viêm màng não đã có xu hướng giảm rõ so với giai đoạn 10 

năm trước đây (1990–1999). Trong đó, bệnh ho gà giảm 93,1%, thương hàn giảm 11,7%, 

bệnh lỵ trực trùng giảm 44,1% so với giai đoạn 1990–1999 [3]. 

Các bệnh có xu hướng tăng trong những năm gần đây, một số bệnh truyền nhiễm như 

thủy đậu, quai bị đã có xu hướng tăng lên rõ rệt tại khu vực phía Bắc so với giai đoạn 1990–

1999. Trong đó bệnh thủy đậu tăng từ 39,753 ca giai đoạn 1990–1999 lên 129 745 ca giai 

đoạn 2000–2010 (tăng gấp 2,3 lần); bệnh quai bị tăng 29,8 %. Năm 2010 ghi nhận 25 558 

trường hợp mắc bệnh quai bị, tăng 56,83% so với năm 2009 (mắc 16 297 ca). Trong 4 năm 

gần đây, số mắc quai bị đều có xu hướng tăng. 

Sự giao lưu đi lại, biến động dân số, tình trạng nhập cư, ô nhiễm môi trường, cùng với 

thói quen vệ sinh chưa tốt của một bộ phận lớn người dân đã góp phần làm cho dịch bệnh dễ 

lây lan đặc biệt các bệnh có chỉ số lây truyền cao nhưng lại chưa có hoặc chưa được đưa vào 

chương trình tiêm chủng thường xuyên như thủy đậu, quai bị, chân-tay-miệng, rubella… bên 

cạnh đó, việc thiếu nguồn lực cho các chiến lược phòng chống chủ động, can thiệp đặc hiệu 

cũng là nguyên nhân làm cho một số dịch, bệnh khó được kiểm soát.  

2.2. Gánh nặng bệnh tật  

Gánh nặng bệnh tật  

Kết quả của nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật và chấn thương đầu tiên ở quy mô lớn 

được tiến hành tại Việt Nam được công bố năm 2011 [4]. Kết quả cho thấy tổng gánh năng 

bệnh tật ở Việt Nam năm 2008 là 12,3 triệu DALYs, trong đó gánh nặng bệnh tật ở nam giới 

chiếm 56% tổng số gánh nặng. Gánh nặng bệnh tật do tử vong sớm chiếm 56% tổng gánh 

nặng bệnh tật ở Việt Nam, 60% tổng gánh nặng bệnh tật ở nam và 50% tổng gánh nặng bệnh 

tật ở nữ.  
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Gánh nặng bệnh tật do các bệnh không truyền nhiễm chiếm 66% tổng gánh nặng bệnh 

tật ở nam và 77% tổng gánh nặng bệnh tật ở nữ. Chấn thương không chủ định (18%), các 

bệnh tim mạch (17%) và các bệnh tâm thần kinh (14%) là các nhóm nguyên nhân chính của 

gánh nặng bệnh tật ở nam giới trong khi ở nữ giới các nhóm nguyên nhân chính của gánh 

nặng bệnh tật là các bệnh tâm thần kinh (22%), các bệnh tim mạch (18%) và ung thư (12%).  

Ở nam giới, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật (10%), tiếp đến 

là tai nạn giao thông (8%) và các rối loạn do sử dụng rượu (5%). Ở nữ giới, trầm cảm là 

nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật (12%), tiếp đến là đột quỵ (10%) và khuyết tật 

về mắt (4%). Nhiễm khuẩn hô hấp dưới (viêm phổi) là nguyên nhân chính của gánh nặng 

bệnh tật ở trẻ em, chiếm 11% tổng gánh nặng bệnh tật. Tai nạn giao thông và HIV/AIDS 

chiếm một phần tư tổng gánh nặng bệnh tật ở nam giới độ tuổi 15–49. Trầm cảm và tai nạn 

giao thông chiếm 32% gánh nặng bệnh tật ở nữ giới độ tuổi này. Đột quỵ là nguyên nhân 

hàng đầu của gánh nặng bệnh tật ở nam (14%) và nữ (9%) độ tuổi 45–69. Ở nhóm người 70 

tuổi trở lên, đột quỵ gây ra 22% tổng DALYs ở nam và 24% tổng DALYs ở nữ. 

Gánh nặng bệnh tật do tử vong sớm 

Gánh nặng bệnh tật do tử vong sớm của các  bệnh và chấn thương ở nam giới của Việt 

Nam năm 2008 là 4,1 triệu YLL (years of life lost due to premature mortality - số năm mất đi 

do tử vong sớm) và ở nữ giới là 2,7 triệu YLL. Các nguyên nhân chính của YLL năm 2008 

bao gồm các bệnh tim mạch (27%), ung thư (22%) và chấn thương không chủ định (14%). 

Đột quỵ (14%), tai nạn giao thông (9%) và ung thư gan (7%) là các nguyên nhân chính gây tử 

vong ở nam giới. Đột quỵ (17%), tai nạn giao thông (4%) và viêm phổi (4%) là 3 nguyên 

nhân chính gây tử vong ở nữ giới. 10 nguyên nhân hàng đầu của YLL đóng góp 58% trong 

tổng gánh nặng do tử vong sớm ở nam và 51% trong tổng gánh nặng do tử vong sớm ở nữ. 

Gánh nặng bệnh tật do bệnh  

Gánh nặng bệnh tật do tàn tật của cả hai giới của Việt nam năm 2008 đều là 2,7 triệu 

YLD (years lived with disability - số năm sống chất lượng kém hơn do tàn tật). Các bệnh tâm 

thần kinh (37%), chấn thương không chủ định (14%) và các khuyết tật về giác quan (9%) là 

ba nhóm nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng do tàn tật. Trầm cảm (20%) là nguyên nhân 

hàng đầu của gánh nặng do bệnh, tiếp đến khuyết tật về mắt (9%) và các rối loạn do sử dụng 

rượu (8%). Ở nam giới Việt Nam, các rối loạn do sử dụng rượu (14%), trầm cảm (11%) và tai 

nạn giao thông (8%) là ba nguyên nhân chính của gánh nặng do bệnh. Trầm cảm (29%), 

khuyết tật về mắt (10%) và bệnh viêm xương khớp (9%) là ba nguyên nhân hàng đầu gây 

gánh nặng do tàn tật ở nữ giới. Mười nguyên nhân hàng đầu của YLD đóng góp 29% trong 

tổng gánh nặng do bệnh ở nam và 19% trong tổng gánh nặng do bệnh ở nữ. 

3. Tình hình một số bệnh truyền nhiễm 

Cúm A(H1N1) 

Từ đầu năm 2011 đến nay, theo kết quả giám sát cúm trọng điểm Quốc gia, nước ta 

ghi nhận sự xuất hiện của 3 phân týp vi rút cúm A(H1N1), cúm A(H3N2) và cúm B. Vi rút 

cúm A(H1N1) đã được ghi nhận tại 40 tỉnh, thành phố với 498 trường hợp mắc có xét nghiệm 

dương tính, trong đó đã có 13 trường hợp tử vong tại 10 địa phương; các trường hợp tử vong 

chủ yếu có bệnh mạn tính kèm theo chiếm 61,5%. 
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Sốt xuất huyết (SXH) 

Trong 5 năm trở lại đây, số mắc sốt xuất huyết liên tục gia tăng, dịch sốt xuất huyết 

không chỉ xảy ra ở các tỉnh thuộc khu vực miền Nam và miền Trung mà còn lan rộng ra cả 

nước. Tuy nhiên năm 2010, số ca nghi mắc sốt xuất huyết lâm sàng được báo cáo tại 21/28 

tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc với tổng số 5360 ca, giảm 71% so với năm 2009 (18 485 

ca) và không có tử vong. Diễn biến tình hình sốt xuất huyết tại khu vực miền Bắc năm 2010 

cũng giống như những năm trước đây, các ca nghi mắc sốt xuất huyết bắt đầu từ tháng 7,8 và 

đỉnh dịch ở vào các tháng 9, 10, 11. Ca mắc tập trung chủ yếu ở người lớn và trẻ lớn > 15 

tuổi (85%). Tích lũy số mắc 06 tháng đầu năm 2011, cả nước ghi nhận 21 210 trường hợp 

mắc, tử vong 21 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2010 (26 294/22) số mắc giảm 19,3%, tử 

vong giảm 01 trường hợp. Năm 2010 tại khu vực miền Bắc, có sự lưu hành của cả 4 tuýp 

virut, tuy nhiên tuýp D1 vẫn chiếm ưu thế (63%), tiếp đó là tuýp D2 (18%), D3 (15%) và D4 

(4%). Từ năm 2004 trở lại đây D1 và D2 vẫn là 2 tuýp virut chiếm ưu thế ở miền Bắc [3]. 

Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm (tả)  

Sau nhiều năm được khống chế đã bùng phát trở lại vào năm 2007 với tỷ lệ mắc là 

2,24/100 000 dân. Trong giai đoạn từ năm 2000–2009, miền Bắc đã ghi nhận tổng số 8.304 

ca mắc tả, tăng tới 6 lần so với giai đoạn từ 1990–1999 (1194 ca). Năm 2010, ca mắc đầu tiên 

của miền Bắc vào đầu tháng 3/2010 ở Hà Nội. Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 9 năm 2010, 

các ca bệnh xuất hiện chủ yếu tập trung trong các bữa ăn đông người tại Hà Nam, Hải 

Dương, Bắc Ninh…, dịch xảy ra tại 7 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải 

Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa). Hà Nội là địa phương có số ca mắc cao nhất (233 

ca, chiếm 52% tổng số mắc), tiếp đến là Hải Dương (80 ca). Đa số bệnh nhân ở nhóm tuổi 

15–39 tuổi (51,12%) [3]. Tích lũy từ đầu năm 2011 tới nay cả nước ghi nhận 02 trường hợp 

mắc tả tại 02 địa phương (TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ); không có tử vong. So với cùng kỳ 

năm 2010, số mắc giảm 98,3%. 

Bệnh sởi  

Từ cuối năm 2008 và giữa năm 2010 đã bùng phát dịch sởi lớn trên cả nước. Trong 

khoảng thời gian 21 tháng, dịch sởi đã xảy ra tại 63/63 tỉnh với 9434 ca mắc sởi. Lứa tuổi 

mắc sởi tập trung ở nhóm 1 đến 6 tuổi và 18 đến 26 tuổi. Hằng năm có khoảng 10% trẻ em 

dưới 1 tuổi chưa được tiêm chủng phòng bệnh sởi, sau mỗi chu kỳ 3–4 năm, số trẻ không có 

miễn dịch phòng bệnh sởi tích luỹ lên đến hàng triệu cháu, trước khi các cháu được tiêm nhắc 

mũi hai vào lúc 6 tuổi. Do vậy, bệnh sởi có điều kiện bùng phát trở lại và gây thành dịch ở 

một số nơi.  

Bệnh Rubella 

Theo báo cáo chưa đầy đủ, tổng số ca mắc rubella có tăng so với số mắc trung bình 5 

năm vừa qua. Tại một số bệnh viện nhi, số trẻ bị nhiễm Hội chứng rubella bẩm sinh cũng có 

xu hướng tăng hơn so với mọi năm. Cho tới nay, rubella vẫn chưa nằm trong chương trình 

tiêm chủng mở rộng quốc gia vì bệnh không lưu hành phổ biến. Cũng vì thế hầu hết người 

dân chưa có kháng thể với bệnh này. Tuy nhiên năm nay bệnh bùng phát thành dịch, kéo dài 

suốt từ đầu năm đến nay, số lượng người mắc lớn, hàng loạt phụ nữ mang thai mắc, trong đó 

khá nhiều ca phải nạo phá thai. Nếu thai phụ nhiễm rubella trong 3 tháng đầu thì khả năng trẻ 

chào đời nhiễm Hội chứng rubella bẩm sinh (với các dị tật như: mù, điếc, chậm phát triển, 

tim bẩm sinh…) lên đến 90%. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương mới trình Bộ Y tế xem xét 

kế hoạch phòng chống dịch rubella tại Việt Nam, trong đó sẽ đưa vắc-xin rubella vào tiêm 

chủng cho toàn bộ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15–35 tuổi) [5].  
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Bệnh liên cầu lợn  

Bệnh liên cầu lợn là bệnh lây từ động vật sang người. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 

2007–2009, đã ghi nhận tổng số 44 trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn ở người, có 6 người tử 

vong; bệnh xuất hiện rải rác tại 13 tỉnh/thành phía Bắc. Trong năm 2010, tại miền Bắc ghi 

nhận 56 ca nhiễm liên cầu lợn ở người, các ca mắc tập trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng 

Bắc bộ. Có 7 người tử vong, và cả 7 trường hợp tủ vong đề xảy ra ở Ninh Bình [3]. 

Bệnh tay-chân-miệng 

Theo báo cáo giám sát của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, tính đến 15/8/2011 cả 

nước đã ghi nhận 30 000 ca mắc bệnh tay- chân- miệng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2010, 

và có hơn 80 trường hợp số tử vong, cao thứ 2 thế giới (cao nhất là Trung Quốc - với 353 ca 

tử vong). Theo Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, nếu tính số ca mắc tay- chân- miệng trên 100 

ngàn dân thì đến nay, Bình Dương có tỷ lệ mắc cao nhất nước (với 143 ca mắc/100 ngàn 

dân), kế đến là Bà Rịa - Vũng Tàu (136 ca/100 ngàn dân), Đồng Nai (130/100 ngàn dân), TP. 

Hồ Chí Minh đứng thứ 7 (với 79 ca/100 ngàn dân). Theo nhận định của Viện Pasteur TP. Hồ 

Chí Minh, bệnh TCM còn một đỉnh dịch nữa trong thời gian tới của năm 2011- từ tháng 9 

đến tháng 11. Bệnh tập trung chủ yếu ở nhóm 1–3 tuổi. Đây là bệnh mới nổi và gây nguy 

hiểm cho trẻ em. 

Hiện tại, nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục ghi nhận bệnh nhân, chủ yếu là bệnh nhi 

như TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Ninh Bình… Riêng tại tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Sản - 

Nhi của tỉnh đã tiếp nhận 300 trẻ em mắc bệnh Tay chân miệng trong 2 tháng qua (60% ca 

bệnh do chủng virus EV71 gây ra) [6]. 

Bệnh sốt rét  

Bệnh sốt rét đã được đẩy lùi và giảm thấp ở nhiều địa phương, nơi dịch lưu hành 

trước đây. Nếu như năm 2006, số mắc sốt rét là 108,9/100 000 dân thì đến năm 2009 chỉ còn 

70,8/100 000 dân (trên 27% dân số toàn quốc sống trong vùng sốt rét lưu hành). Tuy nhiên, 

nguy cơ sốt rét quay trở lại tại một số vùng miền còn khá lớn, nhất là ở các vùng rừng núi, 

vùng ven biển nước lợ, vùng dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới [7]. 

Bệnh lao 

Ở Việt Nam, trong giai đoạn 2004–2009, tỷ lệ phát hiện lao phổi AFB
1
 dương tính 

mới trên 100 000 dân giảm dần theo từng năm, ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Riêng khu vực 

miền Nam ước tính cả năm 2009, tỷ lệ phát hiện lao phổi AFB dương tính mới tăng trở lại 

cao hơn năm 2007–2008. Tỷ lệ phát hiện lao phổi AFB dương tính mới trên 100 000 dân 

giảm nhiều nhất ở khu vực miền Bắc giảm từ 51,9/100 000 dân năm 2004 xuống còn 

40,5/100 000 dân năm 2009 (giảm gần 22%); khu vực miền Trung giảm 16% và ít nhất là 

miền Nam giảm gần 9%. Trên toàn quốc, tỷ lệ phát hiện lao phổi dương tính mới trên 100 

000 dân ước tính năm 2009 giảm xấp xỉ 14% so với 2004. Tỷ suất nam/nữ trong số bệnh 

nhân lao phổi AFB dương tính mới đã tăng dần theo từng năm từ 2,61 năm 2004 lên 2,88 

năm 2009 [8].  

Vấn đề lao đa kháng thuốc và lao trong bệnh nhân HIV ngày càng trở nên trầm trọng 

và cần phải được giải quyết sớm. Năm 2008, ở Việt Nam, trong 10 nguyên nhân gây tử vong 

hàng đầu, lao là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 7 ở nam giới và thứ 8 ở nữ giới [4].  

                                                 
1
 AFB= Trực khuẩn kháng a-xít (Acid-fast bacteria) 
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Dịch HIV/AIDS 

Trên thế giới, bình quân có 1 triệu người chết hằng năm do bệnh AIDS. Theo báo cáo 

của các địa phương, tính đến ngày 30/6/2011, cả nước hiện có 190 902 người nhiễm HIV còn 

sống, trong đó có 46 056 bệnh nhân AIDS và kể từ đầu vụ dịch đến nay có 50 108 người tử 

vong do HIV/AIDS. Tình hình dịch HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2011: trên toàn quốc có 

giảm nhẹ cả số nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số tử vong do HIV/AIDS, số trường hợp 

nhiễm HIV phát hiện được báo cáo là 6146 người, trong đó có 2477 bệnh nhân AIDS và 844 

người tử vong do HIV/AIDS. Trong số các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trong 6 

tháng đầu năm 2011 có 69% là nam giới, nữ giới 31%. So với cùng kỳ năm 2010 và các năm 

trước, phân bố trường hợp nhiễm HIV theo giới có sự thay đổi và xu hướng tăng lên ở nữ giới 

do nguy cơ nhiễm từ chồng hay bạn tình bị nhiễm HIV. Trong số các trường hợp nhiễm HIV 

được báo cáo trong quý I năm 2011, tỷ lệ người nhiễm HIV do lây qua đường máu và đường 

tình dục chiếm một tỷ lệ lớn và tương đương nhau, lây nhiễm qua đường máu chiếm 45% 

(giảm 2,5% so với quý I năm 2010) và lây nhiễm qua đường tình dục chiếm 43% (tăng 4,3% 

so với quý I năm 2010), lây nhiễm HIV qua đường mẹ sang con chỉ chiếm tỷ lệ 3% [9]. 

4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sức khỏe 

Kinh tế - xã hội 

Trong những năm qua, với những giải pháp đúng đắn, kinh tế Việt Nam không ngừng 

phát triển với tốc độ ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức 6–7%. Thu nhập 

quốc dân GNI trên đầu dân tăng từ 130 USD (năm 1990) lên 1010 USD (năm 2009), và số 

liệu ước tính năm 2010 là 1200 USD/người. 

Kinh tế phát triển nhanh và ổn định là điều kiện thuận lợi để tăng đầu tư y tế và tăng 

chi cho phúc lợi xã hội. Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, các nước có mức GDP bình 

quân đầu người từ 2170–3209 USD (PPP$), như Việt Nam, trung bình có tổng chi cho y tế 

của toàn xã hội là 6,2% GDP và chi tiêu công cho y tế chiếm khoảng 11,0% tổng chi ngân 

sách nhà nước (NSNN) hằng năm. Ngoài ra, kinh tế phát triển cũng sẽ có những tác động tích 

cực đến nhiều yếu tố khác, giúp cho sức khỏe của nhân dân được nâng cao.  

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế, khoảng cách giàu – nghèo giữa các địa 

phương, vùng miền, giữa các nhóm dân cư cũng có xu hướng gia tăng. Đây là yếu tố quan 

trọng tác động đến sự bất công bằng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, từ đó tác động 

đến sự khác nhau về tình trạng sức khỏe giữa các nhóm dân cư. 

Các yếu tố liên quan đến dân số  

Từ năm 2005 Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế và tiếp tục được duy trì mức sinh 

này trong 5 năm qua. Nhận thức, thái độ, hành vi về DS-KHHGĐ và chăm sóc SKSS của các 

tầng lớp nhân dân, kể cả nam giới, đã có chuyển biến tích cực. Quy mô gia đình ít con ngày 

càng được nhiều người chấp nhận. Một số đô thị lớn đã bắt đầu có dấu hiệu của giảm sinh 

cùng với sự già hóa dân số và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao hơn.  

Quy mô dân số lớn và tiếp tục tăng, cơ cấu dân số biến động mạnh, tỷ trọng dân số 

của nhóm dưới 15 tuổi giảm từ 33,1% năm 1999 xuống còn 25% năm 2009. Tỷ trọng dân số 

của nhóm 15–59 tuổi (là nhóm tuổi lao động) lại tăng từ 59% năm 1999 lên 66%, và nhóm từ 

60 tuổi trở lên tăng từ 8% năm 1999 lên 9% năm 2009. Chỉ số già hóa dân số (tổng số người 

>60 tuổi:người dưới 15 tuổi) tăng 11,4%, từ 24,3% năm 1999 lên 35,7% năm 2009. Điều này 

đặt ra yêu cầu cho CSSK cho người cao tuổi trong thời gian tới. Đồng thời, nhóm phụ nữ 

bước vào tuổi sinh đẻ cũng rất lớn, sẽ ảnh hưởng nhiều tới nhu cầu sử dụng dịch vụ sức khỏe 

sinh sản, và chăm sóc nhi khoa.  
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Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là một vấn đề quan trọng cần ưu tiên giải 

quyết. Tỷ số giới tính (số trẻ em trai/100 em gái) khi sinh đã tăng lên trong 10 năm, rõ nét 

nhất là trong vòng 5 năm qua. Đến 2010, tỷ số giới tính khi sinh ước tính là 111,2 trẻ trai/100 

trẻ gái. 

Công nghiệp hóa, đô thị hóa, di cư và thay đổi lối sống  

Đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh tạo ra những thách thức lớn đối với công tác 

CSSK. Đến nay đã có 29,6% dân số sống ở khu vực thành thị so với 23,7% vào năm 1999. 

Khi Việt Nam trở thành nước công nghiệp, tỷ lệ dân sống ở thành phố sẽ trên 50%. Đời sống 

đô thị cùng với nhiều stress là yếu tố nguy cơ cho các bệnh tâm thần, tim mạch, và bệnh 

không lây nhiễm khác. Công nghiệp hóa tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là khi các 

luật lệ về bảo vệ môi trường chưa đủ mạnh. Còn rất nhiều thách thức khi tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước, không khí và nạn rác thải tại các cộng đồng dân cư không chỉ ở thành phố mà cả 

vùng nông thôn. Các nguy cơ ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường lao động công nghiệp và 

nông nhiệp cũng gia tăng.  

Theo kinh nghiệm của nhiều nước đang phát triển, khi mức thu nhập vẫn dưới 10 000 

USD/người/năm thì mức tăng trưởng kinh tế đồng biến với mức tăng ô nhiễm môi trường do 

không đủ khả năng đầu tư cho các biện pháp khống chế ô nhiễm. Như vậy trong hàng chục 

năm tới, nước ta vẫn rất khó kiểm soát ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả. 

Do sự phát triển kinh tế chênh lệch giữa các vùng miền, tình trạng di cư khá phổ biến, 

có tỉnh sau 10 năm dân số không tăng mà đã giảm đi 3%. Tình trạng lao động từ nông thôn ra 

thành thị tìm việc làm trong thời kỳ nông nhàn làm tăng nguy cơ mang bệnh cũng như tệ nạn 

từ thành phố về nông thôn, nhất là các bệnh lây qua đường tình dục và HIV/AIDS, bài học 

của một số nước trong khu vực có thể cảnh báo cho ta các mối nguy cơ sức khỏe từ quá trình 

phát triển .  

Di cư là vấn đề gây áp lực cho các dịch vụ CSSK cho nhân dân ở các vùng đô thị 

cũng như vùng kinh tế mới nhận người di cư ở nông thôn, vùng núi. 

Biến đổi khí hậu  

Việt Nam là một trong số 10 quốc gia dự báo là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do biến 

đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Ngoài ra, các loại thiên tai có ảnh hưởng rất lớn tới sức 

khỏe người dân do hậu quả là mất nguồn nước sạch, nhất là mất diện tích lớn trồng lúa ở 

Đồng Bằng Sông Cửu Long... sẽ gây hậu quả đến an ninh lương thực, biến đổi môi trường 

sống, phá hủy các công trình công cộng, trong đó có các cơ sở y tế, di biến động dân số sẽ 

xảy ra trên diện rộng.  

Nhà ở và môi trường 

Theo số liệu báo cáo sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2009, đã có 67% 

hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, 54% hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh [10]. Cùng 

với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm 

không khí và nguồn nước khu dân cư ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe nguời dân. Ô nhiễm không khí đô thị chủ yếu do giao thông (70%) do quá tải ô tô, xe 

máy và do các thành phố đang xây dựng, đô thị hoá một cách mạnh mẽ [11]. Có hàng loạt các 

bệnh cấp tính và mãn tính phát sinh do tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm . 

Môi trường và điều kiện lao động tuy đã được cải thiện đáng kể nhất là từ khi các nhà 

đầu tư, cơ sở sản xuất nhập đồng bộ dây truyền công nghệ. Tuy nhiên, tại một số cơ sở sản 

xuất vẫn sử dụng dây chuyền cũ kỹ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường làm việc. Đối với các 
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doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở làng nghề, điều kiện lao động chưa được 

giám sát hoặc giám sát ở mức rất thấp. Lực lượng lớn lao động từ nông thôn vào thành thị 

làm việc kiếm sống với nhiều công việc độc hại, điều kiện lao động của những người này 

không được đảm bảo, có nhiều yếu tố nguy cơ đối với tình trạng sức khỏe và bệnh tật trong 

khi không có hỗ trợ đầy đủ từ y tế lao động [11].   

Các yếu tố liên quan đến lối sống 

Hút thuốc lá là yếu tố gây tử vong phòng được số một trên thế giới. Tiêu thụ thuốc lá 

ở Việt Nam đang có chiều hướng giảm: năm 2002, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới là 56%, năm 

2010 tỷ lệ này là 47,4%. Ở nữ giới tỷ lệ hút thuốc cũng giảm xuống còn 1,4% [12]. Tính cho 

cả hai giới là 23,8% (15,3 triệu người trưởng thành) hiện đang hút thuốc. Trong đó 81,8% hút 

thuốc hang ngày, 83,7% hút thuốc lá và 26,9% hút thuốc lào. Khoảng 69% những người hút 

thuốc hằng ngày hút từ 10 điếu thuốc trở lên trong 1 ngày, 29,3% hút từ 20 điếu trở lên/ngày. 

Tuổi bình quân bắt đầu hút thuốc hằng ngày là 19,8 tuổi. Khoảng 73,1% người trưởng thành 

(47 triệu người) từ 15 tuổi trở lên báo cáo rằng họ đã bị hút thuốc lá thụ động ở nhà (77,2% 

nam và 69,2% nữ). Bên cạnh gánh nặng về bệnh tật và tử vong, hút thuốc còn tạo ra gánh 

nặng về tài chính. Đã có quy định về cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, nơi đông người, 

nhưng việc thực hiện và các chế tài xử lý không đủ mạnh nên hầu như không có kết quả trên 

thực tế. Một số giải pháp về truyền thông, cấm quảng cáo, hạn chế lưu thông, tăng thuế… đã 

được triển khai nhưng chưa mạnh mẽ và hiệu quả chưa cao.  

Sử dụng rượu bia: theo Điều tra y tế quốc gia 2001–2002, tỷ lệ nam giới 15 tuổi trở 

lên uống rượu là 46%. Tỷ lệ uống rượu cao ở nhóm có trình độ học vấn cao hơn: Nam giới có 

trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở xuống uống rượu khoảng 40%, trong khi đó ở 

nhóm nam giới có trình độ trên trung học phổ thông, kể cả nông thôn, thành thị là khoảng 

60%. Theo điều tra thanh thiếu niên Việt Nam (SAVY1 và SAVY 2), tỷ lệ đã từng uống hết 

một cốc rượu/bia trong độ tuổi 14–17 tuổi năm 2004 là 35% đến năm 2009 đã tăng lên 

47,5%, đối với tuổi 18–21 năm 2004 là 57,9% đến năm 2009 đã tăng lên 66,9% [13].  

Chế độ dinh dưỡng: Nói chung, chế độ ăn hiện nay của người Việt Nam chứa nhiều 

rau, quả, với lượng lipid thấp là một yếu tố có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, tình hình này có 

thể thay đổi rất nhanh, đặc biệt khi kinh tế phát triển dễ dàng tiếp cận với những loại thực 

phẩm đem lại nhiều năng lượng, nguy cơ này lớn hơn ở những vùng dân trí thấp nhưng 

không thiếu lương thực.  

Thừa cân và béo phì đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng ở nhiều khu vực trên thế 

giới, hiện trên thế giới có tới trên 250 triệu người béo phì, kéo theo việc tăng nhanh người 

mắc các bệnh mạn tính và tăng chi phí cho việc điều trị và phòng bệnh. Tỷ lệ thừa cân ở 

người Việt Nam trưởng thành năm 2000 là 5,4% (đô thị) và 1,7% ở nông thôn [3]. Tỷ lệ thừa 

cân ở trẻ em khoảng 1,3% đối với trẻ em dưới 5 tuổi và 0,8% đối với trẻ em tử 5–10 tuổi 

[11].  

Ma tuý, mại dâm: Số người sử dụng ma tuý ở Việt Nam tăng nhanh trong những năm 

gần đây, đặc biệt là nhóm trẻ tuổi. Năm 2009 toàn quốc có khoảng 125 000 người tiêm chích 

ma tuý [14]. Lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu do tiêm chích ma tuý 

vẫn là một mối lo ngại. Người tiêm chích ma tuý có tỷ lệ nhiễm HIV cao, khoảng trên 50% 

các trường hợp được báo cáo [15]. HIV/AIDS có liên quan rất cao với sử dụng ma tuý ở nước 

ta, ước tính có khoảng 38,6% người nhiễm HIV/AIDS trong cả nước là do tiêm chích ma tuý 

[9]. Tỷ lệ người nghiện ma tuý có quan hệ tình dục với gái mại dâm trong 12 tháng qua từ 

18% đến 59%, vì vậy nguy cơ lây truyền HIV trong nhóm nghiện chích ma tuý, mại dâm và 

bạn tình của họ là khá cao.  
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Bạo lực gia đình: Kết quả điều tra quốc gia về bạo lực gia đình năm 2009–2010 trên 

4838 phụ nữ đã từng kết hôn trong 63 tỉnh, thành cho thấy có 32% phụ nữ cho biết họ đã phải 

hứng chịu bạo lực thể xác trong đời và 6% bị bạo lực thể xác trong vòng 12 tháng qua. Có 

10% phụ nữ đã từng kết hôn cho biết họ từng trải nghiệm bạo lực tình dục trong đời và 4% 

trong vòng 12 tháng trở lại đây. 

Kết quả chỉ ra rằng bạo lực tinh thần rất cao: 54% phụ nữ cho biết đã phải hứng chịu 

bạo lực tinh thần trong đời và 25% cho biết họ đã bị bạo lực tinh thần trong thời gian gần 

đây. Tỷ lệ bị bạo lực thể xác và/hoặc tình dục trong đời và trong vòng 12 tháng qua và trong 

đời của cả nước là 34% và 9%. Tổng hợp kết quả của ba loại bạo lực chính do chồng gây ra 

cho thấy hơn một nửa (58%) sô phụ nữ cho biết họ đã phải hứng chịu ít nhất một trong ba 

loại bạo lực (thể xác, tình dục, tinh thần). Tỷ lệ trong vòng 12 tháng trước điều tra là 27%. 

Trong cuộc khảo sát 26% phụ nữ đã từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng 

gây ra cho biết đã bị thương tích như là một hậu quả trực tiếp của hành vi bạo lực. Trong số 

này, 60% cho biết rằng họ bị thương tích nhiều hơn một lần và 17% bị thương tích nhiều lần. 

Có 5% phụ nữ đã từng mang thai bị bạo lực thể xác ít nhất trong một lần mang thai. 

Khoảng 15% phụ nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng gây ra cho biết 

tình trạng sức khỏe của họ là kém hoặc rất kém (so với con số 9% ở phụ nữ chưa bao giờ bị 

bạo lực thể xác hoặc tình dục). Phụ nữ bị bạo lực do chồng gây ra có xu hướng mắc phải các 

vấn đề về đi lại hoặc thực hiện các hoạt động thường ngày, bị đau và mất trí nhớ, sảy thai và 

nạo thai. Ở nhứng phụ nữ bị bạo lực nghiêm trọng, nguy cơ bị căng thẳng tinh thần và có 

những ý nghĩ tiêu cực như tự sát cao gấp ba lần so với những phụ nữ không bị bạo lực do 

chồng gây ra [16].    

5. Tình hình thực hiện các giải pháp đã khuyến nghị năm 2010 

Báo cáo JAHR 2010 đã xác định một số vấn đề sức khỏe quan trọng và đề xuất các 

giải pháp. Phần này sẽ đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã khuyến nghị trong năm qua. 

Vấn đề đầu tiên được xác định là có sự chênh lệch khá lớn về tình trạng sức khỏe giữa 

các vùng, miền, giữa các nhóm mức sống, thể hiện ở một số chỉ số sức khỏe như tỷ suất tử 

vong trẻ em dưới 1 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ số tử vong mẹ, v.v... Các giải pháp được đề 

xuất là tiếp tục ưu tiên và tăng cường đầu tư để phát triển y tế cơ sở, y tế miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó khăn. Tiếp tục củng cố và triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ CSSK cho các 

đối tượng thiệt thòi (người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, đổng bào 

dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách xã hội khác). 

Tỷ lệ các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã tiếp tục tăng, nhờ sự cải thiện các chuẩn về 

nhân sự và các chuẩn khác. Chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới được chú trọng thông qua 

hoạt động chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ (theo đề án 1816/QĐ-BYT). Hơn 15,8 triệu người 

nghèo và dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). NSNN cấp mua BHYT cho 

người nghèo tăng nhanh, NSNN còn hỗ trợ 50% mệnh giá thẻ BHYT đối với thành viên hộ 

cận nghèo khi tham gia BHYT. 

Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng chất lượng dịch vụ y tế tại trạm y tế xã vẫn còn hạn 

chế; việc tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ y tế vẫn còn khó khăn; tỷ lệ người cận 

nghèo tham gia BHYT còn thấp.  

Vấn đề thứ hai được xác định tử vong sơ sinh vẫn còn khá cao - chiếm khoảng 70% 

số tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và 50% tử vong trẻ em dưới 5 tuổi. Suy dinh dưỡng nhẹ cân đã 

giảm mạnh, nhưng suy dinh dưỡng thấp còi vẫn còn khá cao và phổ biến ở tất cả các vùng 

trên cả nước.  
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Các giải pháp được đề xuất là tiếp tục tăng cường đầu tư cho các Chương trình mục 

tiêu y tế quốc gia giai đoạn 2011–2015, đặc biệt là các chương trình, dự án liên quan đến 

chăm sóc SKSS, để tăng cường triển khai các can thiệp nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ 

sinh, suy dinh dưỡng trẻ em (đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi).  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2011–2015, bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, 

các dự án về sức khỏe sinh sản và suy dinh dưỡng, và Bộ Y tế đang triển khai nội dung của 

các dự án này. Kế hoạch 5 năm 2011–2015 và dự thảo Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân 2011–2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã dành ưu tiên cho các can 

thiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, sự hạn chế khả năng tiếp cận về mặt địa lý và nghèo vẫn 

là các trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các can thiệp. 

Vấn đề thứ ba được xác định là mô hình bệnh tật và tử vong thay đổi, nhu cầu CSSK 

của nhân dân ngày một tăng cao, tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm, tai nạn, 

thương tích ngày càng tăng; một số bệnh truyền nhiễm đang có nguy cơ quay trở lại; một số 

dịch bệnh mới đang phát triển phức tạp và diễn biến khó lường. 

Giải pháp đề xuất để giải quyết những vấn đề này là xây dựng và triển khai thực hiện 

các chiến lược và chính sách y tế phù hợp với xu hướng biến đổi của mô hình bệnh tật trong 

những năm tới. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các can thiệp phòng chống các bệnh không lây 

nhiễm. Tăng cường phối hợp liên ngành, liên quốc gia để cùng phối hợp giải quyết các bệnh 

mới nổi.  

Kế hoạch 5 năm 2011–2015 của ngành y tế đã được ban hành, trong đó nêu rõ các 

hoạt động kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, tăng cường sự phối hợp liên ngành, đặc biệt 

là sự phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng chống các 

bệnh lây truyền từ động vật và về an toàn thực phẩm. Hợp tác quốc tế tiếp tục được củng cố 

qua các dự án (GMS), Dự án Kiểm soát Dịch bệnh của Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng 

(GMS) và Dự án Hợp tác, trao đổi thông tin và nâng cao năng lực giám sát, phòng chống dịch 

bệnh các nước châu thổ sông Mêkông (MBDS) và các dự án khác, tập trung vào việc kiểm 

soát các bệnh mới nổi. Tuy nhiên, việc đầu tư và chỉ đạo việc kiểm soát các bệnh không lây 

nhiễm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Điều trị và quản lý các bệnh nhân mãn tính tại cộng đồng, 

nơi người dân có thể tiếp cận dễ dàng, vẫn còn yếu. 

Vấn đề thứ tư là các yếu tố nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe có xu hướng gia tăng, 

như ô nhiễm môi trường, thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn lao động, tai nạn giao 

thông, sự lây lan dịch bệnh do mở rộng giao lưu quốc tê, biến đổi khí hậu, các vấn đề về lối 

sống (hút thuốc lá, nghiện hút, lạm dụng rượu, bia, tình dục không an toàn), biến động dân 

số…  

Giải pháp đề xuất là ưu tiên đầu tư cho y tế nói chung, đặc biệt cần quan tâm lĩnh vực 

phòng bệnh và nâng cao sức khỏe. Tăng cường sự phối hợp các bộ, ngành liên quan để xây 

dựng và thực hiện chiến lược dài hạn về sức khỏe môi trường, y tế công cộng. 

Kết quả quan trọng đạt được trong những năm gần đây là đã xây dựng một kế hoạch 

tổng thể xử lý chất thải y tế; nhiều quy chuẩn, quy chế, hướng dẫn về sức khỏe môi trường, 

an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Cơ quan riêng biệt về an toàn 

thực phẩm và sức khỏe môi trường đã được thiết lập ở các cấp và đang được tăng cường. 

Tuy nhiên, phối hợp liên ngành trong giải quyết các vấn đề y tế công cộng, YTDP còn 

hạn chế. Nhận thức người dân về an toàn giao thông, an toàn lao động, ATVSTP còn hạn chế. 

Truyền thông thay đổi hành vi liên quan đến lối sống chưa được quan tâm đầy đủ và kém 

hiệu quả. 
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Chƣơng 2: Tổng quan các định hƣớng lớn trong lĩnh vực y 
tế 

1. Bối cảnh 

Trong 5 năm tới, sự vận hành và phát triển của hệ thống y tế Việt Nam sẽ diễn ra 

trong bối cảnh cả nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... với những thuận lợi to 

lớn đan xen với những yêu cầu và thách thức mới.  

Về các thuận lợi: 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ ngày càng xác định rõ vai trò quan trọng của công tác 

CSSK trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của 

nhân dân, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi đầu tư 

cho sức khỏe là đầu tư trực tiếp cho phát triển bền vững. 

Nhận thức và sự tham gia của người dân, các cấp ủy đảng, chính quyền vào công tác 

CSSK ngày càng sâu rộng; sự phối hợp liên ngành trong CSSK ngày càng rộng rãi và hiệu 

quả. 

Kinh tế tăng trưởng
2
 sẽ góp phần nâng cao mức sống và cải thiện tình hình sức khỏe 

của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để Chính phủ tăng đầu tư cho công tác CSSK [17].  

Mặc dù Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình (thấp), nhưng nguồn viện trợ 

nước ngoài, (gồm hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài) và hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác quốc tế trong CSSK vẫn được duy trì ở mức cao, tạo 

cơ hội thuận lợi cho ngành y tế tiếp tục phát triển.  

Về các thách thức: 

Nhu cầu CSSK của nhân dân ngày càng tăng. Mô hình bệnh tật thay đổi với sự gia 

tăng các bệnh không truyền nhiễm, tai nạn, thương tích, nguy cơ một số bệnh truyền nhiễm 

có xu hướng quay trở lại, các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến khó lường.  

Các yếu tố nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe có xu hướng gia tăng, như ô nhiễm 

môi trường, thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, biến đổi 

khí hậu, các vấn đề về lối sống, biến động dân số...  

Chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ còn thấp [17], chưa đáp ứng được yêu 

cầu khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhiều cơ sở y tế xuống cấp; cán bộ y tế còn thiếu, 

trình độ chưa cao, cơ cấu và phân bổ cán bộ y tế mất cân đối.  

Thách thức trong việc hoạch định chính sách, chiến lược và cơ chế hoạt động để đáp 

ứng yêu cầu đổi mới và tăng cường hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, phát triển 

và chất lượng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với nhiều chính sách tác động đa chiều 

đến hoạt động y tế và sự phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng.  

                                                 
2
 Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2011- 2015 sẽ là 7,0–7,5%/năm. Năm 2015, 

GDP bình quân đầu người khoảng 2000 USD;... Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 –2%/năm, tỷ 
trọng lao động nông nghiệp sẽ giảm dần, dự kiến năm 2015 chiếm 40–41% lao động xã hội. Thu 
nhập của người dân nông thôn tăng 1,8–2 lần so với năm 2010.  
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2. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng về phƣơng hƣớng, 
nhiệm vụ của ngành y tế  

Năm 2011 là năm mở đầu việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 

thứ XI của Đảng ở tất cả các ngành, các địa phương. 

Những định hướng lớn về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, cũng như những 

phương hướng, nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được xác 

định tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng mà ngành y tế cần dựa vào để triển khai các 

hoạt động của ngành trong 5 năm tới, bao gồm: 

2.1. Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “... đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; 

... tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 

hiện đại.” 

Để thực hiện mục tiêu trên, cùng với việc tạo các nền tảng về kinh tế, văn hoá, phát 

triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức, quốc phòng, an ninh, phát huy 

dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đại hội XI nhấn 

mạnh nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, huy động và sử dụng 

có hiệu quả nguồn lực” và “tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, 

bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân 

dân.”  

Định hướng trên cho thấy ngành y tế cần tiếp tục a) “đổi mới toàn diện”, góp phần 

thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; b) tạo 

nền tảng về các mặt cho những bước phát triển mới của hệ thống y tế, khi nước ta trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại; c) nâng cao chất lượng (chất lượng nguồn nhân lực, 

chất lượng dịch vụ), nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn 

lực. 

2.2. Phát triển sự nghiệp y tế là một trong các yếu tố để bảo đảm thực hiện có hiệu quả 

tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển 

Đây là một định hướng đã được nêu trong các kỳ Đại hội Đảng trước đây và trong 

Nghị quyết 46 năm 2005 của Bộ Chính trị,
3
 mà ngành y tế cần tiếp tục cụ thể hóa và thực 

hiện. Trong Nghị quyết 46 này, các nhiệm vụ giao cho ngành y tế là: a) nâng cao chất lượng 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc 

sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; b) tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống BHYT để bảo đảm an sinh xã 

hội. 

Theo định hướng này, cần thực hiện công bằng xã hội trong CSSK nhân dân ngay 

trong các điều kiện còn hạn hẹp hiện nay và tính công bằng phải thể hiện trong các cơ chế, 

chính sách cụ thể của ngành y tế, cả về tài chính y tế, cung ứng dịch vụ y tế, nhân lực y tế... 

cũng như trong chính sách thuộc các bộ/ngành khác có liên quan để nâng cao tính công bằng 

trong y tế. 

                                                 
3
 Nghị Quyết 46: ―Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, 

nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất 
lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.‖ 
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2.3. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011–2020 được thông qua tại Đại hội XI xác 

định: “Phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân” 

Các nhiệm vụ cụ thể của công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được nêu trong Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 2011–2020 thể hiện quan điểm nhất quán về đổi mới hệ thống 

y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, phát triển, mà ngành y tế cần tiếp tục thực hiện, trong 

đó nhấn mạnh yêu cầu “nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân”. Văn 

kiện Đại hội XI của Đảng cũng chỉ rõ dịch vụ y tế và công nghiệp dược là những ngành dịch 

vụ và công nghiệp có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, có tiềm năng đóng góp 

vào tăng trưởng GDP, cần được tập trung phát triển.  

Cụ thể là: 

 Về phát triển mạng lưới chăm sóc sức khoẻ và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế: phát 

triển nhanh hệ thống y tế công lập và ngoài công lập; hoàn chỉnh mô hình tổ chức và 

củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Xây dựng một số cơ sở KBCB có tầm cỡ khu vực. 

Khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế thành lập các cơ sở y tế 

chuyên khoa có chất lượng cao.  

 Đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các cơ sở y tế công lập theo 

hướng tự chủ, công khai, minh bạch.  

 Chuẩn hoá chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng bệnh viện, từng bước tiếp cận với tiêu 

chuẩn khu vực và quốc tế.  

 Đổi mới và hoàn thiện đồng bộ các chính sách BHYT, KBCB và viện phí phù hợp; có 

lộ trình thực hiện BHYT toàn dân.  

 Thực hiện tốt chính sách KBCB cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em và 

người dân tộc thiểu số, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.  

 Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm 

của đội ngũ cán bộ y tế. Phấn đấu đến năm 2020 tất cả các xã, phường có bác sỹ.  

 Phát triển mạnh y tế dự phòng (YTDP), không để xảy ra dịch bệnh lớn. Tiếp tục kiềm 

chế và giảm mạnh lây nhiễm HIV. Tiếp tục giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Nâng 

cao chất lượng và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.  

 Phát triển nhanh công nghiệp dược và thiết bị y tế. Phát triển mạnh y học dân tộc kết 

hợp với y học hiện đại. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất và kinh doanh dược phẩm. 

 Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, duy trì mức sinh thay 

thế, bảo đảm cân bằng giới tính hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.  

 Đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình... 

3. Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong thời gian tới 

Mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, 

hiệu quả và phát triển; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và 

đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và 

tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng dân số góp phần vào cải thiện chất lượng nguồn 

nhân lực, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, 

đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.  

Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Việt Nam giai đoạn 2011–2016 đã được Bộ 

trưởng Bộ Y tế nêu ra tại Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2011, bao gồm: 
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 Giảm tải các bệnh viện tuyến trung ương, thành phố và một số bệnh viện chuyên khoa 

thông qua xây dựng một hệ thống giải pháp đồng bộ, có lộ trình. 

 Đổi mới cơ chế tài chính y tế công lập. 

 Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. 

 Tăng cường mạng lưới y tế cơ sở nhằm giảm tình trạng quá tải tuyến trên và đảm bảo 

công bằng trong CSSK người dân. 

 Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế: từng bước đảm bảo nhu cầu cơ bản về 

nhân lực y tế các tuyến, đảm bảo trạm y tế xã có bác sỹ làm việc, xây dựng các chính 

sách cho cán bộ y tế trong đó có các chính sách để bảo vệ quyền lợi và rủi ro nghề 

nghiệp. 

 Thực hiện thí điểm hình thức khám bệnh, chữa bệnh theo nhu cầu. 

 Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông giáo dục thay đổi hành vi về 

CSSK. 

4. Tham khảo và thực hiện các định hƣớng của các tổ chức quốc tế  

Trong quá trình đổi mới và cải thiện hệ thống y tế, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các 

cam kết quốc tế, đồng thời rất coi trọng tham khảo và áp dụng những kinh nghiệm của các 

nước, trong đó có nhiều bài học và kinh nghiệm đã được Tổ chức Y tế thế giới cũng như các 

tổ chức quốc tế khác tổng hợp và khuyến cáo.  

Trong những năm tới chúng ta cần tham khảo và vận dụng những khuyến cáo của Tổ 

chức Y tế thế giới về hệ thống y tế nói chung, cũng như những phương hướng tiếp cận và giải 

quyết những vấn đề quan trọng của hệ thống y tế, như cung ứng dịch vụ y tế, dân số và chăm 

sóc SKSS, thông tin y tế, nhân lực y tế, dược và công nghệ y tế..., trước hết phải kể đến các 

khuyến cáo có tính định hướng sau đây. 

4.1 Thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) 

Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do Liên Hiệp 

Quốc đề ra, trong có các mục tiêu thuộc lĩnh vực y tế, như: a) giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em 

(Mục tiêu 4): giảm hai phần ba tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trong giai đoạn 1990–2015; b) 

cải thiện sức khỏe bà mẹ (Mục tiêu 5): giảm ba phần tư tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trong giai đoạn 

1990–2015 và đến năm 2015, phổ cập chăm sóc SKSS; c) phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và 

các bệnh dịch khác (Mục tiêu 6): chặn đứng và bắt đầu thu hẹp sự lây lan của HIV/AIDS vào 

năm 2015, chặn đứng và bắt đầu giảm tỷ lệ mắc bệnh sốt rét cũng như các bệnh dịch khác 

vào năm 2015; d) nước sạch vệ sinh môi trường (MDG 7): giảm một nửa tỷ lệ người không 

có khả năng tiếp cận bền vững nguồn nước uống an toàn và vệ sinh cơ bản.  

4.2. Khung hệ thống y tế  

Việt Nam đang và sẽ tiếp tục áp dụng cách tiếp cận theo khung hệ thống y tế với 6 cấu 

phần, do Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo [1], trong xây dựng kế hoạch 5 năm, theo dõi 

đánh giá việc thực hiện, nhằm bao quát và xem xét được đầy đủ các mối quan hệ phức tạp 

của các yếu tố cấu thành hệ thống y tế, phù hợp với đặc điểm Việt Nam.  

4.3 Đổi mới về quan niệm và cách tiếp cận trong CSSK ban đầu 

Trong Báo cáo y tế thế giới 2008 [18], Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra bốn nội dung 

cải cách của CSSK ban đầu: 
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 Cải cách về bao phủ chăm sóc toàn dân nhằm nâng cao công bằng trong CSSK: Là sự 

đổi mới hệ thống y tế hướng tới tiếp cận cho toàn dân, được thể hiện qua việc đảm 

bảo tính sẵn có của dịch vụ y tế, loại trừ được các rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế 

của người dân và thực hiện bảo đảm an sinh sức khỏe xã hội. 

 Cải cách về cung ứng dịch vụ y tế làm cho hệ thống y tế hướng tới con người: Là cải 

cách, tổ chức lại hệ thống cung ứng dịch vụ y tế trong đó có các dịch vụ y tế hướng 

tới nhu cầu và mong đợi của người dân (chứ không phải của người cung ứng dịch vụ 

y tế). Tổ chức lại mạng lưới CSSK ban đầu gần hơn với người dân, đáp ứng được nhu 

cầu CSSK của từng nhóm đối tượng dân cư.  

 Cải cách chính sách công nhằm tuyên truyền và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng thông 

qua việc lồng ghép các hoạt động y tế công cộng với CSSK ban đầu và hướng tới các 

chính sách công cộng có lợi cho sức khỏe mang tính liên ngành.  

 Cải cách sự lãnh đạo: Thay thế hình thức lãnh đạo kiểu hành chính mệnh lệnh hoặc 

hình thức phó mặc cho tư nhân tự kinh doanh bằng hình thức lãnh đạo toàn diện, dân 

chủ (dựa vào cộng đồng) và có sự đàm phán với các bên liên quan. 

4.4 Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính để thực hiện “bao phủ dịch 
vụ toàn dân” 

Trong Báo cáo y tế thế giới 2010 [19], Tổ chức Y tế thế giới nêu ra vấn đề “bao phủ 

dịch vụ toàn dân” (universal coverage), trong đó khuyến cáo các quốc gia  

 Nâng cao hiệu quả huy động tài chính; ưu tiên dành NSNN cho y tế.  

 Loại bỏ rủi ro tài chính, giảm bớt lệ thuộc vào chi trả trực tiếp; khuyến cách chi trả 

trước (BHYT bắt buộc); mở rộng độ bảo phủ dịch vụ. 

 Sử dụng hiệu quả nguồn lực và giảm bớt lãng phí, nâng cao hiệu quả bệnh viện.  

4.5 Khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới về phát triển nguồn nhân lực y tế ở 
khu vực nông thôn và các vùng khó khăn 

Trong Báo cáo Khuyến nghị chính sách toàn cầu [20], Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra 

bốn nhóm giải pháp chính sách chủ yếu để thu hút, tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực y tế 

ở khu vực nông thôn:  

 Nhóm giải pháp về đào tạo, gồm: (i) Tuyển sinh viên từ khu vực nông thôn; (ii) Xây 

dựng các trường đào tạo y ở ngoài khu vực các thành phố lớn; (iii) Đưa sinh viên đi 

thực tập lâm sàng tại khu vực nông thôn; (iv) Giáo trình đào tạo chú trọng tới các vấn 

đề sức khỏe của khu vực nông thôn; (v) Nâng cao trình độ chuyên môn mang tính liên 

tục cho nhân viên y tế ở khu vực nông thôn. 

 Nhóm giải pháp về chính sách, quy định gồm: (i) Mở rộng phạm vị thực hành ở vùng 

nông thôn và vùng sâu để tăng mức hài lòng với công việc; (ii) Phát triển nhiều loại 

nhân viên y tế khác nhau; (iii) Chính sách bắt buộc làm việc tạm thời tại vùng nông 

thôn và vùng sâu; (iv) Đào tạo bao cấp, gắn với hợp đồng bảo đảm  quay trở lại phục 

vụ ở khu vực nông thôn sau khi tốt nghiệp. 

 Nhóm giải pháp khuyến khích về tài chính: Áp dụng kết hợp các ưu đãi về tài chính 

bền vững, như phụ cấp khó khăn, trợ cấp nhà ở, miễn phí giao thông, đi lại, v.v. 

 Nhóm giải pháp về hỗ trợ chuyên môn và đời sống cá nhân, gồm: (i) Tạo điều kiện để 

cán bộ y tế có điều kiện sống và sinh hoạt tốt hơn; (ii) Xây dựng môi trường làm việc 

an toàn và có tính hỗ trợ; (iii) Hỗ trợ chuyên môn của cán bộ tuyến trên với tuyến 
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dưới; (iv) Có chương trình phát triển trình độ chuyên môn; (v) Xây dựng mạng lưới 

hội nghề nghiệp; (vi) Có các hình thức khen thưởng đối với sự cống hiến. 

4.6 Một số khung lý thuyết quan trọng khác cần áp dụng trong lĩnh vực y tế  

 Chính sách quốc gia về thuốc đòi hỏi phải làm rõ các mục tiêu của ngành dược và áp 

dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó [21]. 

 Tổ chức Mạng lưới đo lường y tế (Health Metrics Network) đã xây dựng một khung 

khổ hữu ích để tăng cường hệ thống thông tin quản lý y tế quốc gia, dựa trên các hệ 

thống thông tin quốc gia và từng bước hướng tới một tầm nhìn về thông tin phục vụ 

các nhu cầu thông tin quốc gia [22].  

 Để tăng cường vai trò của các thiết bị y tế nhằm đạt được mục tiêu quốc gia, Diễn đàn 

toàn cầu lần thứ nhất đã được tổ chức vào năm 2010 [23] và đã đưa ra các khuyến 

nghị hành động, bao gồm 5 nhóm vấn đề: a) vai trò của các thiết bị y tế đối với việc 

cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế; b) an toàn , dễ tiếp cận và giá cả phải chăng của 

thiết bị y tế; c) giám định công nghệ y tế; d) quản lý công nghệ y tế; e) các quy chế về 

công nghệ y tế. 
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Chƣơng 3: Nhân lực y tế 

1. Cập nhật các chính sách mới 

Năm 2010, những chính sách mới có ảnh hưởng tới phát triển nhân lực y tế, gồm có:  

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11 đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 đạt được 9 bác sỹ 

trên một vạn dân, hoàn chỉnh mô hình tổ chức và củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường 

đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 

y tế.  

Luật Khám bệnh, chữa bệnh bắt đầu có hiệu lực từ năm 2011, quy định những người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề và cập nhật kiến thức y khoa 

liên tục.  

Phát triển đội ngũ nhân lực y tế có chất lượng, cơ cấu và phân bố hợp lý được Bộ Y tế 

xác định là mục tiêu chính trong Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2011–2020 

[24]. 

Kế hoạch 5 năm của ngành y tếbảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn 2011–2015 đã được Bộ Y tế phê duyệt, đặt ra chỉ tiêu đến 2015 80% số xã có bác sỹ 

làm việc; trên 95% số xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi, phấn đấu 90% số thôn bản trong 

toàn quốc có nhân viên y tế hoạt động [25]. Quy định mới với các nội dung cụ thể hơn về 

chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản được ban hành [26], giúp nhân viên y tế 

thôn bản hiểu rõ hơn nhiệm vụ, quyền lợi của mình và các cơ quan quản lý có thể tổ chức tốt 

hơn mạng lưới y tế thôn bản. 

Đầu năm 2011, một số văn bản về hoàn thiện công tác tổ chức và nhân sự của ngành y 

tế đã được ban hành, như hướng dẫn biên chế cho Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình 

[27], tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ cho một số ngạch viên chức của ngành y tế 

chưa có mã ngạch [28; 29]. 

Một số văn bản liên quan đến chế độ tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân lực y tế 

tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, như: Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

64/2009/NĐ-CP, ngày 30/7/2009, về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn [30]. Chính phủ đã ban hành Nghị định 

56/2011/NĐ-CP, ngày 4/7/2011, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công 

chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, theo đó, mức phụ cấp ưu đãi từ 20% đến 

70% mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung 

(nếu có) của đối tượng được hưởng, tùy theo tính chất công việc. 

2. Tình hình thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra 

2.1. Các kết quả đã đạt đƣợc 

Số lượng và chất lượng nhân lực y dược được cải thiện 

Số lượng nhân lực y tế tiếp tục duy trì xu hướng đi lên của thập kỷ qua. Số y bác sỹ 

trên một vạn dân tăng lên (12,52 vào năm 2009 so với 12,23 của năm 2008), số bác sỹ trên 

vạn dân tăng thêm 0,07 (từ 6,52 lên 6,59) và số lượng điều dưỡng trên một vạn dân cũng tăng 

(8,82 của năm 2009 so với 7,78 của năm 2008). Về nhân lực dược bậc đại học, do số liệu 

năm 2009 không bao gồm dược sỹ khu vực sản xuất, kinh doanh dược, nên số dược sỹ trên 
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một vạn dân chỉ còn là 0,38 (nếu tính cả khu vực sản xuất và kinh doanh tỷ số năm 2009 là 

1,78 và năm 2008  là 1,22) [31].  

Tỷ lệ nhân lực y tế bậc đại học và sau đại học gần như không thay đổi. Năm 2008 tỷ 

lệ này là 27%, đến năm 2009 chỉ còn 26%, nếu không tính dược sỹ ở khu vực kinh doanh sản 

xuất, và vào khoảng 28% nếu tính cả nhóm này (như năm 2008). 

Tỷ lệ xã có bác sỹ làm việc tăng lên 67,7%, so với 65% của 2008. Số trạm y tế xã đạt 

chuẩn quốc gia về y tế xã là 65,4%. Tỷ lệ trạm y tế xã có y sỹ sản nhi hoặc hộ sinh làm việc 

đạt chỉ tiêu đề ra là trên 95% (95,7%). Tỷ lệ thôn, bản, ấp của xã, thị trấn có nhân viên y tế 

hoạt động đạt gần 97% [31]. 

Số lượng tuyển sinh bậc đại học và sau đại học tăng rõ rệt  

Mạng lưới đào tạo nhân lực y tế bao gồm 25 trường/khoa đại học, 34 trường cao đẳng 

y tế, 42 trường trung cấp y dược. Ngoài ra còn có 6 viện nghiên cứu, 7 bệnh viện tham gia 

đào tạo mới ở các bậc sau đại học, trung cấp. Trong số 25 trường/khoa đại học có cả các 

trường ngoài công lập và các trường đào tạo đa ngành. Đến nay, các trường ngoài công lập 

mới tham gia đào tạo điều dưỡng đại học và cử nhân y tế công lập với số lượng hạn chế. 

Thậm chí ở một số trường số lượng sinh viên đại học giảm dần và hầu như chỉ còn tập trung 

đào tạo bậc điều dưỡng, dược sỹ ở bậc trung học. Năm 2010, trường Cao đẳng Y tế Nghệ An 

được chính thức nâng cấp thành trường Đại học Y khoa Vinh với nhiệm vụ chính là đào tạo 

nhân lực y tế cho khu vực miền trung. 

Các trường y dược năm qua đã tăng số lượng tuyển sinh chính quy, triển khai các hình 

thức đào tạo đặc biệt, tiếp tục triển khai kiểm định đào tạo và đổi mới công tác giáo dục. 

Số lượng tuyển sinh bậc đại học và sau đại học tăng rõ rệt (Hình 3). Ở bậc đại học, chỉ 

tiêu đào tạo đại học đã tăng từ 6360 (năm 2004) lên tới 16 900 (năm 2011). Đào tạo thạc sỹ, 

tiến sỹ, bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I và chuyên khoa II cũng tăng. Chỉ tiêu đào tạo sau 

đại học năm 2004 là 3098 học viên, đến năm 2010 lên tới 5170 và năm 2011 là 6248 [32]. 

 

Hình 3: Chỉ tiêu đào tạo bậc đại học và sau đại học khối ngành y, 2004–2011 

  Tổng số sinh viên đại học khối ngành y tốt nghiệp đại học năm 2010 là 7897. Với các 

loại hình nhân lực y tế cơ bản là bác sỹ, dược sỹ đại học và điều dưỡng, số lượng sinh viên tốt 

nghiệp hằng năm đã tăng khá nhanh. Năm 2008, có 2365 sinh viên y khoa, 817 sinh viên 

dược đại học và 790 sinh viên điều dưỡng tốt nghiệp. Năm 2010, đã có 4069 sinh viên y 

khoa, 1583 sinh viên dược đại học và 1710 sinh viên điều dưỡng tốt nghiệp, tức là khoảng 

gấp đôi năm 2008. Các con số này cho thấy nguồn cung ứng nhân lực y tế đã được cải thiện 

đáng kể. Số lượng sinh viên tốt nghiệp cũng tăng ở các loại hình đào tạo khác như kỹ thuật 

viên y học, bác sỹ y học dự phòng..., nhưng số lượng tăng không nhiều.  
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Các hình thức đào tạo nhân lực y tế cho các vùng khó khăn tiếp tục được triển khai  

Thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội, từ năm 2008, Bộ Y tế đã thành lập 

Ban Chỉ đạo công tác đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội và triển khai hình thức đào 

tạo theo địa chỉ sử dụng. Năm 2008 có 10 trường đại học tuyển được 1775 sinh viên (y khoa, 

dược đại học, cử nhân các loại) và đạt 57,8% so với đề nghị của 47 địa phương/đơn vị; năm 

2009 có 13 trường đại học tuyển được 2305 sinh viên, đạt trên 71,1% so với yêu cầu của 38 

địa phương, đơn vị; năm 2010 vẫn có 13 trường đại học tuyển 3617 sinh viên, đạt 98,4% so 

với yêu cầu [33]. 

  Đề án Đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền 

Bắc và miền Trung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử 

tuyển triển khai từ 2007 đến 2018. Trong 3 năm từ 2007 đến 2009, đã tuyển được 1488 sinh 

viên y khoa và 306 sinh viên dược đại học, đa số trong đó là người dân tộc ít người [34]. Đội 

ngũ cán bộ y tế được đào tạo đã trở về địa phương công tác, góp phần củng cố nguồn nhân 

lực y tế cho các vùng khó khăn. 

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục bước đầu được triển khai  

Cho đến hết năm 2010, toàn bộ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y dược đã và 

đang thực hiện kiểm định theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hầu hết đều ở giai 

đoạn kết thúc tự kiểm định nội bộ và hiện đang chờ kiểm định từ bên ngoài. 

  Cải cách trong giáo dục y học bước đầu được thực hiện ở các cơ sở đào tạo. Trường 

Đại học Y Hà Nội đã đăng ký triển khai chương trình đào tạo tiên tiến với đối tượng cử nhân 

điều dưỡng và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Trường Đại học Y tế Công cộng 

đang cải tiến chương trình đào tạo cử nhân y tế công cộng, thạc sỹ y tế công cộng, ứng dụng 

các tiếp cận mới trong giáo dục y học;
4
 8 trường đại học/khoa y đã triển khai đào tạo kỹ năng 

tiền lâm sàng;
5
 11 trường cao đẳng, trung cấp y tế được hỗ trợ để nâng cao năng lực giảng 

dạy, trong đó có giảng dạy thực hành lâm sàng, tiền lâm sàng, cho đội ngũ giáo viên.
6
 

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực nhân lực y tế được thực hiện thường xuyên 

  Chương trình đào tạo lại bằng nguồn NSNN cho công chức, viên chức của các cơ sở 

trực thuộc Bộ Y tế được duy trì thường xuyên. Cũng như các năm trước, nội dung đào tạo tập 

trung vào các lĩnh vực: lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, nghiệp vụ. Kế hoạch 

đào tạo được xây dựng chủ yếu dựa trên đề nghị của các đơn vị. Hình thức đào tạo chủ yếu là 

các lớp đào tạo ngắn hạn tập trung. 

  Hầu hết các đề án, dự án đầu tư cho hệ thống y tế các khu vực đều có bao gồm một 

cấu phần về đào tạo lại, đào tạo liên tục cán bộ y tế, như:  

 Đề án nâng cấp bệnh viện huyện từ 2006–2009 [35] đã tổ chức đào tạo được 3378 

nhân viên y tế tuyến huyện về 11 chuyên ngành (Hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, 

chẩn đoán hình ảnh, nội soi - điện tim, điều dưỡng, sản khoa, ngoại khoa, nhi khoa, 

xét nghiệm sinh hoá, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm vi sinh). 

                                                 
4
 Dự án Tăng cường năng lực đào tạo y tế công cộng cho trường Đại học Y tế Công cộng, thuộc 

Chương trình Nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2006–2010 do Chính phủ Hà Lan tài 
trợ. 
5
 Dự án Đào tạo kỹ năng tiền lâm sàng do Tổ chức NUFFIC Hà Lan tài trợ (2007–2009). 

6
 Dự án Nâng cao năng lực giảng dạy trong các trường cao đẳng, trung cấp y tế, thuộc Chương trình 

Nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2006–2010 do Chính phủ Hà Lan tài trợ. 
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 Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, 

ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, 

khó khăn sử dụng trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 

2009–2013 (Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ). Cấu 

phần đào tạo của Đề án đang được triển khai tại một số bệnh viện được Bộ Y tế giao 

nhiệm vụ. 

  Một hình thức bồi dưỡng chuyên môn của ngành được thể hiện trong Đề án 1816 

[36]. Sau hơn hai năm thực hiện đã có 2504 kỹ thuật thuộc 26 chuyên ngành được chuyển 

giao cho tuyến tỉnh; 702 kỹ thuật KBCB được chuyển giao cho tuyến huyện, 12 066 cán bộ y 

tế tuyến huyện được tham gia các lớp tập huấn; 1815 trạm y tế xã được bệnh viện huyện hỗ 

trợ kỹ thuật [37]. Nhờ đó, tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên một phần đã được hạn chế. 

  Các trường đại học y, các bệnh viện lớn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo định 

hướng chuyên khoa, đào tạo các kỹ thuật tiên tiến theo nhu cầu của người học và các cơ sở y 

tế. Các khóa tham quan, học tập ngắn hạn ở nước ngoài theo nguồn tiền trong nước và hỗ trợ 

quốc tế được thực hiện nhưng với số lượng hạn chế. 

Một số chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ, vốn vay nước ngoài hỗ trợ phát triển 

nhân lực y tế được thực hiện  

Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế sử dụng vốn vay ADB và viện trợ không 

hoàn lại của Australia. Thời gian thực hiện từ 2010–2015 với tổng kinh phí là 76 323 000 

USD. Mục tiêu chính của chương trình là nâng cấp các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, hỗ trợ công 

tác lập kế hoạch và quản lý trong đào tạo, tăng cường công tác quản lý nhân lực và cải tiến cơ 

chế tài chính, thanh toán các chi phí dịch vụ y tế. 

Chương trình Nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2006–2010 (dự kiến 

sẽ kết thúc vào năm 2012) do Chính phủ Hà Lan tài trợ với tổng số vốn gần 14 triệu Euro với 

mục tiêu nâng cao năng lực giảng dạy cho các cơ sở đào tạo, cải tiến chương trình đào tạo, 

xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn và giảng dạy, hỗ trợ cải thiện công tác quản lý đào tạo. 

Các dự án hỗ trợ y tế các vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, miền núi phía Bắc, Tây 

Nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, dự án GAVI, Quỹ Toàn cầu... đều có các hoạt động 

hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế từ thôn bản đến tuyến trung ương, gồm cả đào tạo dài hạn (tiến sỹ, 

thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, bác sỹ chuyên tu...) và tập huấn ngắn hạn 

về chuyên môn và quản lý. 

Một số dự án khác hỗ trợ cho các trường của Pathfinder International, Sida Thụy 

Điển, Atlantic Philanthropies, UNFPA, WHO trong một số hoạt động cụ thể như cải tiến 

chương trình đào tạo chi tiết cho một số môn học, xây dựng tài liệu giảng dạy, tăng cường 

năng lực nghiên cứu khoa học, phương pháp dạy học tích cực... 

Hiện nay, Bộ Y tế đang chỉ đạo các trường xây dựng đề án Đổi mới đào tạo nhân lực 

y tế nhằm cải thiện chất lượng đào tạo và cung cấp nhân lực y tế có năng lực tốt hơn. 

2.2. Các khó khăn, bất cập  

Một số chỉ số về nhân lực y tế còn thấp so với chỉ tiêu đề ra 

  Đối chiếu với Kế hoạch 5 năm ngành y tế giai đoạn 2011–2015, một số chỉ số về nhân 

lực y tế vẫn còn thấp hơn nhiều so với số ước tính năm 2010 và khó có thể đạt được nếu 

không có các thay đổi đáng kể trong chính sách nhân lực y tế. Số liệu năm 2009 cho thấy, số 

bác sỹ trên một vạn dân mới đạt 6,59 (chỉ tiêu là 7), thấp hơn so với một số nước lân cận như 

Trung Quốc, Phi-líp-pin [38]. Số dược sỹ đại học trên một vạn dân rất thấp (0,38) so với chỉ 
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tiêu là 1,2, tuy nhiên như đã đề cập ở trên, con số này thấp là do không tính số dược sỹ trong 

khu vực sản xuất, kinh doanh dược (nếu tính thì tỷ lệ này là 1,78). Tỷ số điều dưỡng trên bác 

sỹ tăng rất ít (1,2 năm 2008 và 1,27 năm 2009) [24] cho thấy chưa có sự thay đổi đáng kể về 

số lượng điều dưỡng đang làm việc ở khu vực y tế công (Hình 4). 

 

Hình 4: Số bác sỹ, dƣợc sỹ, điều dƣỡng trên 10000 dân, 2005–2009 

Phân bố nhân lực y tế bất hợp lý theo vùng miền, lĩnh vực 

Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên vẫn là hai khu vực có số bác sỹ trên một 

vạn dân thấp nhất cả nước (4,5 và 4,8), tỷ lệ phân bố nhân lực y tế ở tuyến trung ương, địa 

phương không thay đổi [31]. So sánh giữa hai năm 2004 và 2009, tổng số nhân lực y tế trên 

toàn quốc tăng lên ở cả ba tuyến tỉnh, huyện và xã, nhưng không đồng đều giữa các tỉnh, 

thành phố. Trong khi ở khu vực đồng bằng, thành thị (Hải Phòng) nhân lực y tế tăng lên ở cả 

ba tuyến, thì ở các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Yên Bái, số tăng nằm ở tuyến tỉnh và huyện, 

còn số nhân lực y tế tuyến xã không tăng, thậm chí ở Hà Giang còn giảm 11% (Bảng 2).  

Bảng 2: Biến động nhân lực y tế theo tuyến toàn quốc và một số tỉnh, thành phố, 
2004~2009 

 
2004 2009 

Tỷ lệ 
tăng 

 
2004 2009 

Tỷ lệ 
tăng 

Hà Giang Yên Bái 

Tỉnh 542 849 57% Tỉnh 629 979 56% 

Huyện 702 1485 112% Huyện 944 1054 12% 

Xã 995 886 -11% Xã 956 957 0% 

Cao Bằng Hải Phòng 

Tỉnh 557 692 24% Tỉnh 2645 3071 16% 

Huyện 803 1146 43% Huyện 1742 2180 25% 

Xã 806 834 3% Xã 1028 1249 21% 

Toàn quốc  

Tỉnh 76 777 105 168 37%     

Huyện 62 183 81 233 31%     

Xã 49 358 61 149 24%     

Nguồn: Niên giám thống kê y tế 2004, 2009. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế [31] 

Có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến phân bố nhân lực y tế. Thu nhập thấp, điều 

kiện làm việc khó khăn, ít có cơ hội phát triển nghề nghiệp… là những nguyên nhân quan 

trọng dẫn tới sự thiếu hụt nhân lực y tế, phân bố bất hợp lý, dịch chuyển nhân lực ở một số 
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vùng địa lý và lĩnh vực công tác. Đối với vùng nông thôn, miền núi và các lĩnh vực đặc biệt 

như dự phòng, lao, phong, tâm thần, v.v. mặc dù đã có các phụ cấp đặc thù, nhưng mức độ 

vẫn còn hạn chế và so với những nhân viên y tế ở các bệnh viện thì vẫn thấp hơn rất nhiều 

(do các nhân viên bệnh viện có nguồn thu nhập thêm đáng kể từ nguồn thu do thực hiện tự 

chủ của bệnh viện và từ làm thêm). Một số đơn vị y tế cơ sở, YTDP được đánh giá là hoạt 

động tốt thường là những nơi tự tổ chức thành công các dịch vụ làm thêm để tăng thu nhập 

cho nhân viên [39; 40; 41]. Điều đáng quan tâm là phát triển một số dịch vụ có thu phí này 

ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác của đơn vị, đến hiệu quả chung của hệ thống y tế và lợi ích 

của người dân như thế nào. 

Về nhân lực dược, theo báo cáo tổng hợp của 63 Sở y tế tỉnh thành, năm 2010 tổng số 

dược sỹ đại học làm việc trong khu vực công lập là 13 741, nhu cầu năm 2010 là 22 653 [42]. 

Hiện nay trong cả nước có 7 cơ sở đào tạo dược sỹ đại học, bao gồm Đại học Dược Hà Nội, 

Đại học Y-Dược TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Y Thái Nguyên, Đại 

học Y Hải Phòng, Đại học Quân y, Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Mỗi năm số dược sỹ đại học 

tốt nghiệp trên 1200 người [31]. Ngoài ra, theo số liệu của Vụ Khoa học đào tạo Bộ Y tế, chỉ 

tiêu đào tạo dược sỹ trung học năm 2010 đối với hệ công lập là 14 080 và dân lập là 10 835. 

Số lượng được đào tạo tương đối cao nhưng chế độ đãi ngộ đối với dược sỹ trong cơ sở nhà 

nước không hấp dẫn nên nhiều dược sỹ, sau khi tốt nghiệp (Đại học hoặc Trung học) không 

công tác tại các cơ sở y tế mà lại làm việc trình dược viên cho các công ty Dược trong và 

ngoài nước. Tình trạng này dẫn đến thiếu hụt nhân lực dược trong hệ thống y tế công. 

Quản lý sử dụng, chính sách đãi ngộ nhân lực y tế còn nhiều hạn chế 

Mặc dù chỉ tiêu đào tạo của các trường được tăng lên rất nhiều và một số hình thức 

đào tạo đặc biệt được triển khai, số lượng nhân lực y tế trong các cơ sở công lập không tăng 

lên tương ứng, phân bố nhân lực y tế giữa các vùng kinh tế xã hội vẫn bất hợp lý. Có thể thấy 

các giải pháp về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực đơn lẻ chưa đủ để giải quyết vấn đề thiếu 

hụt nhân lực, mà cần phải phối hợp với các giải pháp về tuyển dụng, sử dụng nhân lực cũng 

như cơ chế tổ chức. 

Đối với tuyển dụng nhân lực, chưa có bằng chứng nào cho thấy có sự cải thiện trong 

lĩnh vực này. Theo Niên giám thống kê 2009, số lượng bác sỹ hệ công lập chỉ tăng lên 453 

người so với năm 2008, trong khi số lượng sinh viên y khoa (bác sỹ đa khoa, bác sỹ y học cổ 

truyền, bác sỹ răng hàm mặt) tốt nghiệp năm 2008 là 3520 và năm 2009 là 3550 [43]. Bên 

cạnh các nguyên nhân chính liên quan đến thu nhập, điều kiện làm việc, cơ hội phát triển 

nghề nghiệp, thì việc quy định quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập [44] tuy tạo 

điều kiện cho các đơn vị tự tháo gỡ các khó khăn, cải thiện thu nhập cho nhân viên, nhưng 

đồng thời cũng dẫn tới tình trạng một số cơ sở y tế cố gắng hạn chế tuyển dụng để giảm chi 

phí. 

Sử dụng, đãi ngộ nhân lực y tế vẫn tồn tại nhiều vấn đề, trong đó thu nhập của cán bộ 

y tế quá thấp, như đã trình bày ở trên, là nguyên nhân chính dẫn tới thiếu hụt nhân lực ở 

những vùng, lĩnh vực mà nhân viên y tế không thể làm dịch vụ thêm. Đối với các cơ sở y tế 

lớn hơn, nằm ở các vùng kinh tế phát triển hơn, nhân viên y tế thường làm thêm ở một cơ sở 

y tế tư nhân. Hiện tượng này cũng thường xảy ra ở một số nước đang phát triển [45], vì vậy 

cần được nghiên cứu để giải quyết dần từng bước. 

Mức độ dịch chuyển, thay đổi nơi làm việc của nhân viên y tế ở Việt Nam khá thấp. 

Trung bình một bác sỹ chỉ làm việc cho 2 cơ sở y tế trong suốt thời gian đi làm và một người 

đang làm việc ở vùng thành thị có xu hướng tiếp tục làm ở thành thị cho đến khi về hưu [40]. 

Điều này một mặt góp phần đảm bảo ổn định hơn đội ngũ nhân viên y tế ở vùng nông thôn, 
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vùng khó khăn, nhưng mặt khác lại làm cho các khu vực này khó có được các cán bộ chuyên 

môn có tay nghề cao. 

Tuy mức độ dịch chuyển nhân lực thấp, nhưng sự dịch chuyển nhân lực y tế xảy ra 

một chiều theo hướng từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ nông thôn ra thành thị. Tự xin chuyển 

nơi công tác chiếm tỷ lệ đáng kể, tỷ lệ này ở hệ dự phòng lớn hơn ở hệ điều trị. Lý do chính 

dẫn tới tự thay đổi nơi công tác chủ yếu liên quan đến thu nhập thấp, sau đó là các lý do liên 

quan đến phát triển nghề nghiệp [46]. Thay đổi hệ thống các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện 

trong vài năm qua theo Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV, ngày 25/4/2008, cũng đã tạo 

ra tình trạng khá nhiều nhân lực y tế, chủ yếu là bác sỹ, từ tuyến xã chuyển lên tuyến trên. 

Hệ thống tổ chức, quản lý nhân lực y tế vẫn còn nhiều bất cập. Ngành y tế đang xem 

xét các mô hình tổ chức hiện nay để rút kinh nghiệm, cải tiến, ví dụ như vai trò của phòng 

khám đa khoa khu vực, các chức danh nhân viên y tế ở thôn bản, tổ chức bệnh viện. Quản lý 

nguồn nhân lực y tế tư nhân chưa mang tính hệ thống. Bộ Y tế vẫn chưa quản lý được số 

nhân lực đang làm việc cho cơ sở y tế tư nhân. 

Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho nhân viên y tế cũng gặp một số khó khăn 

về nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện. Trong các dự án hỗ trợ y tế, cấu phần đào tạo chỉ 

chiếm một phần nhỏ, không được ưu tiên triển khai. Nhiều nhân viên y tế không thích tham 

gia các khóa đào tạo chuyên môn do kinh phí hỗ trợ quá thấp, ảnh hưởng đến phần thu nhập 

thêm [47]. Cán bộ y tế tuyến xã ít được đào tạo lại hơn so với cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện; 

cán bộ hệ điều trị ít được đào tạo thường xuyên về chuyên môn hơn so với cán bộ hệ dự 

phòng [46]. Hình thức bồi dưỡng, nâng cao năng lực chưa đa dạng, chủ yếu vẫn là các lớp 

ngắn hạn, tập trung. 

Tuy ngành y tế đã ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của nhân viên 

y tế, nhưng chưa có các tiêu chuẩn kỹ năng, năng lực cần thiết cho từng loại nhân viên y tế để 

làm tiêu chuẩn đầu ra của đào tạo. 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải 

cập nhật kiến thức y khoa thường xuyên, nhưng chưa quy định rõ về hình thức cập nhật kiến 

thức, đơn vị nào có thể tổ chức, triển khai cũng như thời lượng cần tham gia các tập huấn, hội 

nghị, hội thảo cho từng năm hoặc từng hai năm. 

Nhiều cơ sở y tế, đặc biệt là ở các khu vực khó khăn và tuyến huyện, xã, không muốn 

cử cán bộ đi học các khóa đào tạo chính quy, do nhiều nhân viên y tế sau khi tốt nghiệp 

không trở về cơ sở y tế đã cử đi học, mà xin chuyển đến các cơ sở lớn hơn, ở tuyến cao hơn 

[41]. 

Công tác đào tạo mới nguồn nhân lực y tế còn nhiều bất cập 

Các trường đại học khối ngành y dược đang phải đối mặt với tình trạng quá tải sinh 

viên và học viên. Trong 10 năm qua, số lượng sinh viên đại học tuyển mới tăng lên hằng 

năm, trung bình khoảng 10%, cá biệt có năm tăng 26% [48], nhưng cơ sở vật chất, đội ngũ 

giảng viên của các trường không được phát triển tương xứng. Số lượng các cơ sở thực hành 

lâm sàng gần như là giữ nguyên, dẫn đến sinh viên ít có cơ hội thực hành bệnh viện hơn, chất 

lượng đào tạo giảm sút. Đối với đào tạo bậc cao đẳng, hầu hết các trường cao đẳng y tế mới 

được nâng cấp từ trường trung cấp lên trong vài năm gần đây, nhưng chưa được địa phương 

đầu tư đủ, làm ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo. 

Số lượng tuyển sinh khối trung cấp cũng tăng rất nhanh. Riêng năm 2010, tổng chỉ 

tiêu đào tạo là 66 680, trong đó điều dưỡng là 21 787 và dược sỹ trung cấp là 24 915 [49]. 

Với số lượng tuyển sinh lớn như vậy, có hai vấn đề xảy ra: 1) chất lượng đào tạo không được 
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đảm bảo, 2) rất nhiều học sinh ra trường không tìm được việc làm đúng với chuyên ngành 

được đào tạo gây lãng phí cho cả người dân và nhà nước.  

Vấn đề tiếp theo của hệ thống đào tạo nhân lực y tế là công tác quản lý các trường 

không thống nhất. Một số trường do Bộ Y tế quản lý, một số do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Quốc phòng quản lý, một số khác do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý. Trong điều 

kiện chưa có hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục y học riêng và chưa tổ chức thi kiểm tra 

để cấp chứng chỉ hành nghề thì vấn đề chất lượng đào tạo thực hành lâm sàng cần phải được 

quan tâm.  

Công tác cải cách giáo dục y học trong các trường y dược đã và đang được tiến hành, 

nhưng còn hạn chế ở một số trường, chủ yếu là ở bậc đại học, và kết quả thực hiện cũng chưa 

được đánh giá. Chương trình đào tạo, phương pháp dạy học chưa cập nhật với các xu hướng 

mới trong giáo dục y học [50], thiếu tài liệu, vật liệu giảng dạy, đội ngũ giáo viên, giảng viên 

thiếu và không được đào tạo thường xuyên, cơ sở vật chất thiếu thốn, kinh phí dành cho hoạt 

động đào tạo thấp vẫn tiếp tục là các vấn đề cần được cải thiện. 

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đã được triển khai trong các cơ sở đào tạo, 

nhưng các tiêu chí sử dụng cho kiểm định là các tiêu chí chung cho tất cả các khối ngành, và 

chưa có tiêu chí đặc thù cho đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe [51]. 
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Chƣơng 4: Tài chính y tế 

1. Cập nhật các chính sách mới  

Nhìn chung, từ năm 2010 đến nay định hướng chính sách tài chính y tế vẫn ổn định, 

chưa có thay đổi lớn. Quan điểm chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng XI vẫn là 

“Tăng đầu tư nhà nước đồng thời với đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế [17].” Thực 

hiện bảo hiểm toàn dân được đưa thành mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2011–2020. 

Cùng với việc nhấn mạnh quan điểm "Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư đồng thời đẩy mạnh xã 

hội hóa", Văn kiện chỉ rõ phải đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các cơ sở y tế 

công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch.  

Về chính sách cụ thể, có một số văn bản pháp quy được ban hành liên quan đến cấp 

ngân sách y tế. Cụ thể là việc ban hành định mức mới trong phân bổ ngân sách y tế đối với cả 

lĩnh vực đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ban hành các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN áp dụng 

cho giai đọan 2011–2015. Theo quyết định này, NSNN sẽ đầu tư cho y tế theo các chương 

trình mục tiêu được phê duyệt và hỗ trợ đầu tư cho các bệnh viện chuyên khoa và cơ sở y tế 

tuyến tỉnh, huyện. Mức hỗ trợ đầu tư ưu tiên cho khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên 

[52]. Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg, ngày 30/9/2010, ban hành định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên NSNN áp dụng cho năm ngân sách 2011. So với định mức cũ theo Quyết 

định số 151/2006/QĐ-TTg, định mức mới tăng 1,8 lần đối với vùng đô thị và đồng bằng, 1,85 

lần đối với miền núi và vùng cao hải đảo [53]. Chính sách phụ cấp, trợ cấp khích lệ đối với 

cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo 

Nghị định 64/2009/NĐ-CP đã được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 06/2010/TTLT-

BYT-BNV-BTC, ngày 22/3/2010. Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi, thu hút cán bộ y tế làm việc 

tại các khu vực này là 70% mức lương, ngoài ra còn có các chế độ trợ cấp khác như trợ cấp 

học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đi lại...  

Về BHYT theo Nghị định 62/2009/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật BHYT, từ 

01/01/2010 mức đóng BHYT tăng từ 3% lên 4,5% mức tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, 

tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu; riêng học sinh, sinh viên, thân nhân người lao động 

đóng bằng 3% lương tối thiểu. Trong đó NSNN hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng cho hộ gia 

đình cận nghèo, hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng cho học sinh, sinh viên, hộ nông dân có mức 

sống trung bình. Với tổng số đối tượng được NSNN hỗ trợ hoàn toàn phí tham gia BHYT là 

gần 25 triệu người (chiếm tỷ lệ 48,6% tổng số người tham gia BHYT) và 10,5 triệu người 

được NSNN hỗ trợ 30% mệnh giá BHYT, sự gia tăng mức phí đóng BHYT đã làm tăng đáng 

kể tổng NSNN hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng. Theo tính toán, tổng kinh phí từ NSNN hỗ 

trợ các đối tượng tham gia BHYT năm 2010 tăng 2,2 lần so với năm 2009. Các văn bản 

hướng dẫn thực hiện Luật BHYT đang tiếp tục được hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. Ngày 17/10/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2011/NĐ-CP quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT, theo đó, các hành vi vi phạm tùy theo 

mức độ sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức phạt tiền tối đa là 40 triệu đồng. Thông tư liên tịch 

của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí KBCB đối với người tham 

gia BHYT bị tai nạn giao thông đã được ban hành (Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-

BYT-BTC, ngày 11/11/2011). 

Một số chính sách tài chính y tế quan trọng vẫn đang trong giai đoạn dự thảo, lấy ý 

kiến đóng góp như Nghị định Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 14 về điều chỉnh giá một số dịch vụ y 

tế, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 69 về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế...   
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Đầu năm 2011, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân giai đoạn 2011–2015. Bản Kế hoạch này đánh dấu sự thay đổi quan trọng 

trong công tác xây dựng kế hoạch của ngành y tế khi lần đầu tiên sử dụng khung lý thuyết 

của hệ thống y tế do Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, cũng như sử dụng kết quả Báo cáo 

chung tổng quan ngành y tế (JAHR) trong quá trình xây dựng kế hoạch 5 năm ngành y tế. Kế 

hoạch này đề ra mục tiêu của hoạt động tài chính y tế là: "Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế 

tài chính ngành y tế theo hướng tăng nhanh chi tiêu công cho y tế, phát triển BHYT toàn dân, 

điều chỉnh phân bổ và sử dụng tài chính y tế để tăng hiệu quả".  

2. Tình hình thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra  

2.1. Kết quả đạt đƣợc 

Tổng chi cho y tế của toàn xã hội so với GDP của Việt Nam có xu hướng tăng dần 

trong những năm qua, từ mức 5,2% năm 2000 lên 6,4% năm 2009 [54]. Tỷ lệ này ở nhóm các 

nước có thu nhập trung bình thấp là 4,3%. Như vậy, tổng chi cho y tế so với GDP ở Việt Nam 

khá cao so với các nước có mức thu nhập tương đương và thậm chí còn cao hơn cả nhiều 

nước trong khu vực có mức thu nhập cao hơn như Thái Lan (3,7%), Singapore (3,1%), 

Malaysia (4,4%) [54]. Chi y tế bình quân đầu người của Việt Nam tăng khá nhanh, từ mức 21 

USD năm 2000 lên 76 USD năm 2009.  

Tỷ trọng tài chính công trong tổng chi y tế (bao gồm NSNN, chi từ quỹ BHXH và 

viện trợ) tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây, từ mức 27,2% năm 2005 lên 36,6% năm 

2006 và đạt 43,3% năm 2009 (Hình 5). Việc đảm bảo ngân sách để thực hiện các chương 

trình cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc ít người, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối 

tượng chính sách, cùng việc huy động trái phiếu chính phủ cho việc triển khai một loạt các đề 

án đầu tư, nâng cấp mạng lưới y tế địa phương (Quyết định 225, 47, 930 của Thủ tướng 

Chính phủ) đã đẩy nguồn chi từ NSNN cho y tế tăng lên rõ rệt. Trong giai đoạn 2008–2010, 

tỷ lệ tăng chi NSNN cho y tế là 25,8% cao hơn tỷ lệ tăng chi NSNN là 16,7%, đạt được chỉ 

tiêu “bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của NSNN" 

theo Nghị quyết 18/2008/QH12 của Quốc hội. So với tổng chi NSNN, tỷ lệ chi từ NSNN cho 

y tế đã tăng từ mức 3,9% năm 2000 lên 8,2% năm 2009. Tuy nhiên kết quả này còn thấp hơn 

so với khuyến nghị của báo cáo JAHR 2010 (10% tổng chi NSNN). Mặt khác, cần lưu ý mức 

tăng cao của NSNN cho y tế trong vài năm gần đây một phần là do tác động lớn của nguồn 

trái phiếu chính phủ. Do vậy chưa thể coi đây là mức ổn định cho những năm tới. Trong 

những năm tới, đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ có xu hướng giảm dần, nên mức độ tăng 

chi NSNN cho y tế cần được quan tâm hơn. 

Trên lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, tỷ lệ bao phủ BHYT tăng lên qua các năm, 

đạt 60% dân số năm 2010. Việc mở rộng các nhóm đối tượng đã được thực hiện đúng tiến độ 

theo quy định của Luật BHYT. Về chi phí, tỷ lệ chi từ quỹ BHXH cho y tế trong tổng chi y tế 

tăng từ 13% năm 2006 lên 18,4% năm 2009. Trong tổng số người tham gia BHYT, nhóm 

được NSNN hỗ trợ hoàn toàn (bao gồm người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi) chiếm tới 42,7% 

[55].  

Nguồn vốn hỗ trợ quốc tế cho y tế tăng lên và giữ một tỷ trọng nhất định trong ngân 

sách đầu tư. Năm 2010, tổng số vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cấp xấp xỉ 3 500 tỷ 

đồng, bằng khoảng 8% NSNN chi cho y tế. Tình hình giải ngân nguồn vốn viện trợ đã được 

cải thiện với tỷ lệ giải ngân bình quân chung năm 2010 đạt 72% [56]. Bộ Y tế hiện đang quản 

lý 55 chương trình, dự án ODA, trong đó có 40 dự án viện trợ không hoàn lại, 10 dự án vốn 

vay và 5 dự án hỗn hợp với tổng kinh phí lên tới 20 309 tỷ đồng [57]. Mặc dù số Dự án vốn 

vay không nhiều, song kinh phí từ nguồn này chiếm tới 58,5% tổng vốn ODA. Ngoài nguồn 

ODA, ngành y tế còn được sự hỗ trợ quốc tế từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) với 126 Dự 
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án. Có thể thấy mặc dù các nguồn viện trợ cho Việt Nam nói chung có xu hướng giảm từ khi 

Việt Nam gia nhập nhóm các nước thu nhập trung bình thấp, song viện trợ ODA và NGO cho 

ngành y tế vẫn được duy trì ở mức cao.  

  

Hình 5: Cơ cấu các nguồn tài chính y tế, 2009 

Mặc dù tỷ trọng chi từ NSNN cho y tế trong tổng chi y tế chỉ là 23%, song nguồn 

kinh phí này được phân bổ và sử dụng theo hướng tập trung nhằm thực hiện các chức năng 

chính của quản lý nhà nước trong lĩnh vực CSSK, để đạt các mục tiêu của y tế công cộng. Cụ 

thể đó là các định hướng ưu tiên phân bổ NSNN cho YTDP, y tế cơ sở, miền núi, vùng sâu, 

vùng xa và hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, thực hiện mục tiêu công bằng trong 

CSSK. Tỷ lệ chi cho YTDP so với NSNN cho y tế vượt mức 30% [54]. Theo Quyết định 

59/2010/QĐ-TTg và Quyết định 60/2010/QĐ-TTg, tiêu chí đầu tư và định mức chi thường 

xuyên đều ưu tiên cho y tế cơ sở và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện Luật BHYT, 

chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi có BHYT 

tại các địa phương trên toàn quốc đều được đảm bảo nguồn kinh phí từ NSNN.  

Thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN đang được xem là một trong 

những ưu tiên trong công tác tài chính y tế. Với định hướng từng bước chuyển cấp kinh phí 

hoạt động thường xuyên cho các cơ sở KBCB sang cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng 

dịch vụ y tế do Nhà nước cung cấp thông qua BHYT. NSNN cũng đang chuẩn bị thí điểm 

cấp theo hướng dựa vào kết quả hoạt động và các chỉ tiêu đầu ra. Phương thức chi trả theo kết 

quả thực hiện đang được thí điểm trong dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ do Ngân hàng Thế 

giới tài trợ. Gần đây, Bộ Y tế rất chú trọng việc theo dõi, đánh giá, tổng kết tình hình thực 

hiện Nghị định 43/2006, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện 

tự chủ của các cơ sở y tế công lập. Thông qua việc khảo sát, đánh giá tại 18 bệnh viện công 

lập trong toàn quốc, Bộ Y tế đã có Công văn 3295/BYT-KH-TC, ngày 26/5/2010, gửi các Sở 

Y tế và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu thực hiện một số việc nhằm phát huy những 

kết quả tích cực đạt được và kịp thời chấn chỉnh những nguy cơ, thiếu sót trong việc thực 

hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP tại các cơ sở KBCB. 

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN trong mua sắm, chi tiêu công Bộ Y tế đang dự thảo 

Thông tư hướng dẫn việc đấu thầu, mua sắm trong y tế để thay thế Thông tư 10/2007 đang 

bộc lộ nhiều điểm không còn phù hợp.  

Về mục tiêu kiểm soát chi phí y tế, giảm dần tỷ trọng chi tiêu trực tiếp từ tiền túi của 

người dân trong tổng chi cho y tế, số liệu Tài khoản y tế quốc gia cho thấy tỷ lệ chi tiền túi 

của người dân trong tổng chi cho y tế đã giảm từ 65% năm 2005 xuống 49,3% năm 2009. Đổi 

mới cơ chế chi trả dịch vụ bệnh viện được xem là một trong những giải pháp cơ bản để kiểm 

soát chi phí y tế. Bộ Y tế đã thành lập Ban chỉ đạo đổi mới phương thức chi trả dịch vụ 

NSNN 
22.6% 

Qũy BHXH 
18.4% 

Viện trợ, vốn 
vay 

2.3% 

Chi trực tiếp 
từ hộ gia đình 

49.3% 

Chi tư khác 
7.5% 
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KBCB do một Thứ trưởng phụ trách. Phương thức thanh toán định suất đã được áp dụng tại 

375 cơ sở khám chữa bệnh BHYT, chủ yếu là bệnh viện huyện. Chương trình triển khai thí 

điểm thanh toán trọn gói theo ca bệnh vẫn đang được thực hiện trong khuôn khổ một số Dự 

án và có báo cáo thường xuyên với Ban chỉ đạo đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KBCB.. 

Đối với người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, chi phí gián tiếp 

chính là rào cản chủ yếu hạn chế tiếp cận các dịch vụ CSSK được cấp miễn phí tại các cơ sở 

KBCB của nhà nước [58]. Chính vì vậy, một số dự án y tế đã hỗ trợ chi phí gián tiếp trong 

KBCB đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số như Dự án CSSK nhân dân các tỉnh 

Tây Nguyên, Dự án CSSK các tỉnh miền núi phía Bắc, Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc trung 

bộ, Nam trung bộ… Bộ Y tế cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều 

chỉnh Quỹ KCB cho người nghèo (thành lập theo Quyết định 139 năm 2002), hỗ trợ một số 

chi phí gián tiếp trong KBCB đối với người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở các 

vùng khó khăn. 

Mục tiêu xây dựng một khung giá dịch vụ y tế trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí 

đầu vào và một cơ chế thanh toán minh bạch cho các dịch vụ y tế được mong đợi sẽ tháo gỡ 

một nút thắt cơ bản trong tài chính y tế liên quan đến chi trả dịch vụ y tế. Bộ Y tế đã xây 

dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 14 về điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế (350 dịch 

vụ) và đang trình Chính phủ thông qua.  

2.2. Khó khăn, hạn chế 

 Mục tiêu phấn đấu duy trì tỷ lệ chi NSNN cho y tế bằng 10% tổng chi NSNN có thể 

gặp trở ngại trong thời điểm hiện nay do những khó khăn của kinh tế vĩ mô, dẫn đến việc 

phải thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi NSNN [59]. 

Mặt khác, trong bối cảnh kỹ thuật y học ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế 

của người dân ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, chi phí y tế tăng nhanh, mức 

tăng NSNN chưa đủ đáp ứng được các yêu cầu chi tiêu cơ bản, trong đó có các khoản chi cho 

con người. Mục tiêu phấn đấu chi tiêu công cho y tế chiếm trên 50% tổng chi y tế toàn xã hội 

cũng là một thách thức lớn trong bối cảnh cắt giảm trái phiếu chính phủ và thắt chặt chi tiêu 

công của Chính phủ. 

Nhiệm vụ thực hiện BHYT toàn dân đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, 

như: vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với việc thực hiện lộ trình BHYT 

toàn dân chưa được quy định rõ ràng; sự tuân thủ đóng BHYT trong khu vực lao động chính 

thức còn thấp, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân; khó khăn trong mở rộng BHYT ở khu 

vực lao động phi chính thức; lợi ích của người tham gia BHYT chưa được như mong đợi; 

hoạt động của cơ quan BHYT chưa đáp ứng yêu cầu.  

Liên quan đến nhiệm vụ ưu tiên phân bổ NSNN cho YTDP và y tế cơ sở, ngân sách 

cho chi thường xuyên tại trạm y tế xã và chi trả cho nhân viên y tế thôn bản quá thấp, không 

đủ để duy trì hoạt động thường xuyên và có hiệu quả. Đây là một rào cản lớn đối với việc 

thực hiện các nhiệm vụ YTDP. Do đó cần nghiên cứu điều chỉnh định mức và cơ chế cấp 

kinh phí cho hoạt động thường xuyên của trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn bản cho phù 

hợp.  

Nhiệm vụ đổi mới cơ chế phân bổ NSNN cho các cơ sở y tế theo hướng dựa vào kết 

quả hoạt động và các chỉ tiêu đầu ra chưa được thực hiện nhất quán để đem lại những thay 

đổi rõ rệt. Còn nhiều vấn đề hạn chế hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính y tế hiện có, như 

hệ thống phân tuyến kỹ thuật chưa được thực hiện tốt, chưa kiểm soát hiệu quả tình trạng lạm 

dụng thuốc, xét nghiệm, thiếu thông tin về chi phí hiệu quả các can thiệp y tế, chưa có đánh 

giá đầy đủ về vấn nạn tham nhũng trong ngành y tế. Để thực hiện được mục tiêu cơ bản của 

tài chính y tế là đảm bảo đủ nguồn kinh phí cho CSSK, bên cạnh các nỗ lực huy động thêm 



Báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2011 

 

44 

 

nhiều nguồn tài chính y tế, việc sử dụng hiệu quả nguồn tài chính hiện có cần được chú trọng 

đặc biệt.  

Đối với nhiệm vụ đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính, của các cơ sở y 

tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch, đang nổi lên một số khó khăn, thách 

thức như: chưa có đánh giá dự báo tác động của Nghị định đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế 

tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; một số yếu tố của môi trường kinh tế - xã hội 

và các yếu tố ngoài ngành y tế chưa phù hợp cho việc thực hiện tự chủ, như cơ chế kiểm soát 

xung đột lợi ích, thiếu công cụ kiểm soát chi phí tại cơ quan BHXH; việc theo dõi, kiểm soát 

hoạt động tự chủ chưa được thực hiện tốt, do hạn chế về nhân lực và công cụ [60].   

Việc đổi mới cơ chế chi trả dịch vụ bệnh viện còn thiếu một kế hoạch tổng thể và sự 

phối hợp giữa các bên liên quan. Việc ban hành một khung giá dịch vụ y tế mới, tính đúng, 

tính đủ chi phí đầu vào đang gặp khó khăn vì một số lý do, như: chưa đạt được sự đồng thuận 

xã hội cao đối với việc thay đổi khung giá dịch vụ y tế, việc xác định chi phí và giá thành 

dịch vụ y tế làm cơ sở đưa ra khung giá viện phí mới chưa được minh bạch hóa và chuẩn hóa.  

Việc kiểm soát chi phí y tế và giảm chi tiêu từ tiền túi của hộ gia đình chưa đạt được 

kết quả mong muốn. Tỷ lệ chi tiền túi tuy giảm nhưng vẫn ở mức gần 50% tổng chi y tế, cao 

hơn khuyến cao của WHO (30%). Tỷ lệ hộ gia đình mắc chi phí y tế thảm họa vẫn còn cao 

(12%) và không giảm theo thời gian. Việc kiểm soát chi phí không cần thiết trong KBCB do 

chỉ định thuốc và dịch vụ quá mức gặp nhiều khó khăn một phần quan trọng là do thiếu 

Hướng dẫn điều trị chuẩn. Ngoài ra, việc lựa chọn thuốc và dịch vụ y tế đưa vào danh mục 

thanh toán BHYT chưa dựa trên bằng chứng chi phí - hiệu quả.  

2.3. Tình hình thực hiện các dự án/ chƣơng trình có tài trợ quốc tế  

Kết quả đạt được  

Lĩnh vực tài chính y tế, BHYT đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng từ phía 

các nhà tài trợ, đối tác quốc tế trong lĩnh vực y tế. Hầu hết các dự án liên quan đến hệ thống y 

tế đều có hợp phần về tài chính y tế, BHYT, chủ yếu tập trung vào các nội dung sau: 

Hỗ trợ thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân  

 Dự án hỗ trợ đổi mới hệ thống y tế Việt Nam do Rockerfeller tài trợ trong đó tài trợ 

cho nghiên cứu đánh giá khả năng thực hiện BHYT toàn dân và BHYT cận nghèo với 

số kinh phí 70 000 USD, thực hiện trong năm 2010–2011.  

 Dự án Nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng Quỹ BHYT do Ngân hàng 

thế giới tài trợ với số vốn 211 060 USD trong thời gian 3 năm từ 2011–2013.  

Hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT 

 Dự án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long vay vốn Ngân hàng Thế giới và 

đồng tài trợ của Chính phủ Nhật Bản, dự kiến thực hiện trong 6 năm (2006–2011). 

Thành phần A là một trong 5 hợp phần của Dự án với nội dung chính là hỗ trợ CSSK 

người nghèo và cận nghèo thông qua việc hỗ trợ một phần chi phí mua thẻ BHYT. Dự 

án đã hỗ trợ 30% mệnh giá BHYT cho người cận nghèo tham gia BHYT. Như vậy, 

cùng với 50% mệnh giá được nhà nước hỗ trợ, để có thẻ BHYT người cận nghèo chỉ 

phải trả 20% mệnh giá thẻ.  

 Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ: do Ngân hàng thế giới tài trợ với số vốn 75 

triệu USD trong thời gian từ 2010–2016. Một trong các mục tiêu của Dự án là Hỗ trợ 

để phát triển và triển khai tốt các chính sách BHYT cho người cận nghèo.  
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Hỗ trợ chi phí gián tiếp và chi phí bệnh nặng chi phí cao cho đối tượng 139  

 Dự án CSSK nhân dân các tỉnh Tây Nguyên (Dự án Y tế Tây Nguyên) được triển khai 

tại 5 tỉnh Tây Nguyên trong thời gian 6 năm từ 2004–2009. Một trong những đầu ra 

chính của Dự án Y tế Tây Nguyên là Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo được hỗ 

trợ toàn diện và hiệu quả. Để đạt được kết quả này, dự án đã thực hiện 4 nội dung hỗ 

trợ chính (trong tiểu thành phần C2) cho người nghèo và dân tộc thiểu số tại 5 tỉnh 

Tây Nguyên, bao gồm: (i) Hỗ trợ bữa ăn, (ii) Hỗ trợ đi lại, (iii) Hỗ trợ điều trị trực 

tiếp và (iv) Hỗ trợ KBCB cộng đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 5 579 000 USD từ 

nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Sida Thụy Điển.  

 Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng thế giới tài trợ với tổng số 

vốn vay là 66 triệu USD trong thời gian từ 2008–2014. Trong thành phần II cũng có 

nội dung hỗ trợ chi phi gián tiếp, giải quyết gánh nặng tiếp cận dịch vụ y tế ở người 

nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

 Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ người nghèo Các tỉnh Miền Núi phía Bắc và Tây Nguyên 

(HEMA): do Ủy ban châu Âu tài trợ với kinh phí 19,4 triệu USD trong thời gian từ 

2005–2012. Một trong các hoạt động của Dự án là hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho bệnh 

nhân nghèo, thanh toán vượt trần bảo hiểm, đồng chi trả 5%.  

 Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ: do Ngân hàng phát triển châu Á 

tài trợ với tổng kinh phí 46,7 triệu USD trong thời gian 2009–2014. Một trong những 

mục tiêu của Dự án là cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người 

dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em thông qua 

hỗ trợ chi phí gián tiếp.  

Thí điểm mô hình cấp tài chính dựa trên năng lực thực hiện 

 Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ vay vốn Ngân hàng Thế giới. 

 Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á và 

vốn không hoàn lại của AusAID. 

Nâng cao năng lực quản lý tài chính 

 Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tài trợ 

trong thời gian 2009–2014, trong đó có hợp phần lập kế hoạch và ngân sách ngành 

(bao gồm cả nguồn tài chính cho y tế) và quản lý và điều hành (bao gồm cả quản lý tài 

chính công). 

Khó khăn, hạn chế 

Khó khăn nổi bật trong việc huy động và triển khai có hiệu quả các dự án viện trợ 

nước ngoài cho y tế là các nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) có xu hướng giảm khi 

nước ta trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp. Mặt khác, nền kinh tế thế giới nói 

chung đang gặp khó khăn nên khả năng huy động, vận động nguồn vốn từ các đối tác quốc tế 

càng khó khăn hơn.   
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Chƣơng 5: Dƣợc, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế 

Chương này sẽ cập nhật tình hình dược, sinh phẩm (bao gồm cả vắc-xin, máu và chế 

phẩm máu), trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế năm 2010–2011. Cụ thể là sẽ cập nhật các 

chính sách liên quan đến các lĩnh vực nói trên, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, 

trong đó có nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch 5 năm của ngành y tế (2011–2015) và các 

khuyến nghị được đưa ra từ Báo cáo Tổng quan Ngành Y tế năm 2010, trên cơ sở đó đưa ra 

những khuyến nghị đóng góp vào việc xây dựng Kế hoạch ngành y tế năm 2012.  

1. Cập nhật các chính sách mới  

1.1. Về lĩnh vực dƣợc 

Văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực dược tập trung vào việc phát triển 

công nghiệp sản xuất dược phẩm và sinh phẩm. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế 

Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 thì ngành dược sẽ được phát triển để trở 

thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Công nghiệp dược sẽ phát triển mạnh, nâng cao năng lực 

sản xuất thuốc trong nước, ưu tiên các dạng bào chế công nghệ cao. Các vùng dược liệu, các 

cơ sở sản xuất nguyên liệu hóa dược sẽ được quy hoạch và phát triển. Mạng lưới lưu thông, 

phân phối và cung ứng thuốc sẽ được củng cố và phát triển để chủ động cung ứng thường 

xuyên, đủ thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý và ổn định thị trường thuốc phòng và chữa bệnh 

cho nhân dân. Nghiên cứu và sản xuất vắc-xin, sinh phẩm y tế sẽ được đẩy mạnh. Bộ Y tế đã 

ra Quyết định số: 224/QĐ-BYT công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy 

phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Quyết định số 842/QĐ-

TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch phát triển một số ngành 

công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020", trong đó có lĩnh vực vắc-xin và hóa dược. Bộ Y 

tế cũng trình Chính phủ đề án Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược giai đoạn đến 

năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

Ngoài ra trong năm 2010, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực dược, tập trung vào các vấn đề kiểm tra chất lượng thuốc (Thông tư 

04/2010/TT-BYT ngày 12/2/2010 hướng dẫn việc lấy thuốc để kiểm tra chất lượng; Thông tư 

09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc; Thông tư 

08/2010/TT-BYT ngày 26/4/2010 hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng và 

tương đương sinh học trong đăng ký thuốc; Thông tư 38/2010/TT-BYT ngày 7/9/2010 hướng 

dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm). Một số văn 

bản khác liên quan đến một số thuốc phải được quản lý đặc biệt chặt chẽ (Thông tư 

11/2010/TT-BYT Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất 

dùng làm thuốc; Thông tư 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 Hướng dẫn các hoạt động liên 

quan đến thuốc gây nghiện); Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn cập nhật về quản lý mỹ 

phẩm (Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011), về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc (Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010). 

Bộ Y tế cũng đã xây dựng một số chính sách liên quan phân phối thuốc, trong đó có Thông tư 

43/TT-BYT ngày 15/12/2010 quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành 

tốt nhà thuốc” GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc. Bộ Y tế đã trình 

Chính phủ đề án “Quy hoạch hệ thống lưu thông phân phối thuốc giai đoạn đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến 2030.   

http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-842QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-Ke-hoach-phat-trien-mot-so-nganh-cong-/130316DA-FF16-4AAC-B8CD-053E2CF98486/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-842QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-Ke-hoach-phat-trien-mot-so-nganh-cong-/130316DA-FF16-4AAC-B8CD-053E2CF98486/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-842QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-Ke-hoach-phat-trien-mot-so-nganh-cong-/130316DA-FF16-4AAC-B8CD-053E2CF98486/default.aspx
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Với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới, Cục quản lý Dược đã phối hợp với Viện 

Chiến lược và Chính sách Y tế chủ trì thực hiện nghiên cứu “Đánh giá việc thực hiện chính 

sách Quốc gia về thuốc”. Dự kiến sẽ công bố kết quả nghiên cứu vào cuối năm 2011.  

Luật Hoạt động truyền máu đang được xây dựng nhằm tạo cơ chế pháp lý cho hoạt 

động hiến máu, truyền máu. Luật Hoạt động truyền máu dự kiến có 10 chương được xây 

dựng dựa trên nguyên tắc xác định trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người dân thuộc về Bộ Y tế 

trong đó có trách nhiệm cung cấp máu an toàn, chất lượng, đầy đủ, kịp thời. Hoạt động truyền 

máu được xác định rõ ràng là một vấn đề sức khỏe công cộng, có liên hệ chặt chẽ với vấn đề 

dịch tễ y học của cộng đồng cũng như từng địa phương và toàn quốc... Các dịch vụ truyền 

máu phải được điều hành theo nguyên tắc "phi lợi nhuận", không được thương mại hóa máu 

hiến tặng của người hiến máu... Luật Hoạt động truyền máu cũng quy định cấp phép bắt buộc 

cho các trung tâm thu gom và cung cấp máu như cơ sở sản xuất và toàn bộ sinh phẩm sử 

dụng trong xét nghiệm sàng lọc máu. Việc kiểm tra và cấp phép hoạt động cho các Trung tâm 

truyền máu theo tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt được Bộ Y tế giao cho Cục Quản lý Dược 

chịu trách nhiệm. 

1.2. Về lĩnh vực trang thiết bị 

Chính sách quốc gia về Trang thiết bị y tế đã được phê duyệt vào năm 2010. Mục tiêu 

là đến 2010, Việt nam đạt trình độ kỹ thuật về trang thiết bị y tế ngang tầm các nước trung 

bình tiên tiến trong khu vực. Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để khai thác sử 

dụng, bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm chuẩn trang thiết bị y tế. Phát triển công nghiệp trang 

thiết bị y tế nhằm nâng cao tỷ trọng hang hóa sản xuất trong nước và tiến tới tham gia xuất 

khẩu [61].  

Ngày 10 tháng 6 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-

TTg thành lập Ban chỉ đạo về trang thiết bị y tế Quốc gia do Phó Thủ tướng làm Trưởng ban 

và Bộ trưởng Bộ Y tế là Phó Trưởng ban. Văn bản này nói lên sự quan tâm của Nhà nước đối 

với lĩnh vực trang thiết bị y tế. Thủ tướng Chính phủ cũng đang chuẩn bị ban hành Chính 

sách Quốc gia về Trang thiết bị cho những năm tiếp theo 2010.  

Năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã cho ý kiến tại Ban Chỉ đạo triển 

khai Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế (19/2010/TB-VPCP). Trong thông báo đã giao 

nhiệm vụ ban hành danh mục sản phẩm trang thiết bị y tế có nhu cầu sử dụng cao, có tiềm 

năng, điều kiện chế tạo sản xuất trong nước để tập trung nghiên cứu chế tạo, sản xuất hàng 

loạt; phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình sản 

phẩm quốc gia về trang thiết bị y tế; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường đào tạo 

nguồn nhân lực cho lĩnh vực thiết bị y tế; phối hợp với Bộ Công Thương, làm việc với Bộ Tài 

chính về giải pháp hỗ trợ cho các đơn vị nghiên cứu, chế tạo và sản xuất, (cơ chế ưu đãi về 

thuế nhập khẩu linh kiện để lắp ráp, sản xuất trang thiết bị y tế trong nước); rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu; lệ phí kiểm 

chuẩn, phí thử nghiệm chất lượng, phí thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu 

cầu thực tế, phù hợp với quy định hiện hành. 

1.3. Về cơ sở hạ tầng y tế  

Quyết định 153/2006/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế 

Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 và Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg phê 

duyệt quy hoạch mạng lưới KBCB đã xác định: Đến năm 2010, đạt tỷ lệ tối thiểu là 20,5 

giường bệnh/10 000 dân (trong đó có 2 giường bệnh tư nhân). Đến năm 2020, đạt tỷ lệ tối 

thiểu là 25,0 giường bệnh/10 000 dân (trong đó có 5 giường bệnh tư nhân). Văn bản này thể 

hiện chủ trương xã hội hóa để đáp ứng nhu cầu CSSK người dân. 



Báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2011 

 

48 

 

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã quan tâm rất nhiều đến cơ sở hạ tầng của 

ngành y tế. Thể hiện cụ thể bằng hai quyết định: (i) Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 

02/4/2008 phê duyệt Đề án xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh 

viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp 

pháp khác giai đoạn 2008–2010 (gọi tắt là Đề án 47); (ii) Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 

30/6/2009 về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên 

khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng 

miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai 

đoạn 2009–2013" (gọi tắt là Đề án 930). 

Ngoài ra còn có một số văn bản liên quan đầu tư một số đơn vị khác của ngành y tế. 

Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 

“Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006–

2015” là bước đầu triển khai xây dựng các trung tâm xét nghiệm, phòng thí nghiệm, trung 

tâm kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đủ năng lực và điều kiện hoạt động. 

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ tăng cường đầu tư, nâng cấp, củng cố hoàn thiện hệ thống YTDP tuyến tỉnh, các trung 

tâm YTDP huyện thành lập.  

Ngoài các bệnh viện, nhà nước cũng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng các trạm y tế xã. 

Thủ tướng đã ra Quyết định số 950/2007/QĐ-TTg về đầu tư xây dựng trạm y tế xã thuộc 

vùng khó khăn giai đoạn 2008–2010. Bộ Y tế đang đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng 

nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để triển khai thực hiện quyết định trong thời gian tới. Để 

nâng cao chất lượng phục vụ của các trạm y tế xã/phường, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết 

định số 3447-QĐ/BYT, ngày 22/9/2011, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 2011–2020 

(thay thế cho Chuẩn quốc gia về y tế xã).  

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra  

2.1. Lĩnh vực dƣợc và sinh phẩm  

2.1.1 Cung ứng  

Thuốc 

Hệ thống sản xuất, cung ứng thuốc đã đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu cho nhu 

cầu CSSK của nhân dân. Sản xuất trong nước tăng, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu về thuốc 

(Bảng 3). Tuy nhiên mức tăng tính theo tỷ lệ của những năm gần đây giảm đi so với những 

năm trước và tỷ lệ đáp ứng nhu cầu cũng giảm chút ít. Vì vậy nhà nước đã ban hành nhiều 

văn bản nhằm hỗ trợ sản xuất thuốc trong nước. 

Bảng 3: Giá trị sản xuất thuốc trong nƣớc, 2005–2010 

Năm 
Giá trị sản xuất trong 

nƣớc (1000 USD) 
Tỷ lệ tăng so với 

năm trƣớc 
Đáp ứng nhu cầu 

về thuốc 

2005 395 157   

2006 475 403 20 %  

2007 600 630 26 %  

2008 725 435 19 % 50,2% 

2009 831 205 16 % 49% 

2010 919 039 11 % 48% 

Nguồn: Cục Quản lý Dược [42] 
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Vắc-xin và sinh phẩm y tế 

Vắc-xin, sinh phẩm y tế sản xuất trong nước và nước ngoài được Bộ Y tế cấp số đăng 

ký lưu hành đã đáp ứng được nhu cầu sử dung vắc-xin tại Việt Nam (Bảng 4). Việt Nam sản 

xuất được 10/10 loại vắc-xin dùng trong tiêm chủng mở rộng: bại liệt, BCG, DPT
7
, viêm gan 

B, viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn, sởi, đảm bảo cung cấp đủ vắc-xin cho tiêm chủng 

thường xuyên và cung cấp đủ bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các tuyến [62]. Việt Nam sản 

xuất được hầu hết các vắc-xin cần thiết, tuy nhiên, với yêu cầu chuyển sang dạng mới là vắc-

xin 5 trong 1 (quinvaxem) chưa được sản xuất trong nước và do mở rộng đối tượng tiêm 

phòng sởi mũi 2, nên số vắc-xin sởi vẫn đang phải nhập chiếm khoảng 34% số vắc-xin sởi 

cần thiết [62]. Các vắc-xin, sinh phẩm y tế đã góp phần quan trọng trong công tác YTDP và 

giảm tỷ lệ mắc bệnh tại Việt Nam.  

Bảng 4: Số lƣợng số đăng ký vắc-xin, sinh phẩm còn hiệu lực 

Nội dung Số lượng 

Vắc-xin trong nước còn hiệu lực 14 

Vắc-xin nước ngoài còn hiệu lực 65 

Sinh phẩm trong nước còn hiệu lực 31 

Sinh phẩm nước ngoài còn hiệu lực 264 

Nguồn: Viện Kiểm định quốc gia vắc-xin và sinh phẩm 

Cung ứng máu toàn phần và các thành phần máu 

Công tác vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục được triển khai và năm 2010, tỷ lệ 

hiến máu tình nguyện đạt hơn 84% và lượng máu được mua chỉ còn chiếm 16%. Dù lượng 

máu tình nguyện tăng 27% so với năm 2009, nhưng lượng máu tiếp nhận được mới đáp ứng 

40% nhu cầu [63]. Viện Huyết học và truyền máu trung ương đã đề xuất tăng giá máu và chế 

phẩm máu để bù đầy đủ các chi phí sản xuất máu. Dự thảo quy chế truyền máu đã được biên 

soạn nhưng chưa được ban hành.  

Vai trò của Hội Chữ Thập đỏ chưa được phát huy đúng mức, chưa ban hành tiêu 

chuẩn thực hành tốt sản xuất máu toàn phần và thành phần máu. Cục Quản lý Dược chưa 

thực hiện thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cơ sở có đủ điều kiện điều chế các thành 

phần máu. Chưa có hệ thống thanh tra trung tâm truyền máu. Chưa bảo đảm cán bộ chuyên 

trách về bảo đảm chất lượng trong lĩnh vực an toàn truyền máu.  

2.1.2 Chất lượng thuốc và sinh phẩm 

Theo Quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT ngày 03/11/2004, đến năm 2010 tất cả các 

cơ sở sản xuất thuốc phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ 

chức Y tế Thế giới. Quyết định số 27/2007/QĐ-BYT đưa ra lộ trình cụ thể có hạn cuối cùng 

là 01/07/2008, tất cả các cơ sở sản xuất thuốc tân dược phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản 

xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và đến 01/01/2011 các cơ sở sản xuất 

thuốc từ dược liệu phải đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Nhưng đến năm 2011 mới quy định các 

tiêu chuẩn đối với thuốc sản xuất từ dược liệu với hạn cuối được gia hạn đến ngày 

01/01/2014 tất cả các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu phải đạt GMP-WHO. Theo số liệu 

của Cục Quản lý Dược, các cơ sở sản xuất dược phẩm trong nước đạt các tiêu chuẩn GPs tính 

                                                 
7
 BCG=vắc-xin phòng bệnh lao; DPT=vắc-xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván 
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đến hết 31/12/2010 như sau: GMP: 101; GLP: 104; GSP: 137; GDP (thực hành tốt phân phối 

thuốc): 1407. 

Theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT và Thông tư 43/2010/TT-BYT, đến ngày 

01/01/2011, tất cả các nhà thuốc và đến ngày 01/01/2013 tất cả các quầy bán thuốc trong cả 

nước phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc mới được gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc. Tính đến ngày 31/12/2010, tổng số cơ sở bán lẻ thuốc trong cả nước 

đạt tiêu chuẩn GPP là 4278, đạt khoảng 42,4 %, trong đó số nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP tại 

Hà Nội (1379 - 72%) và thành phố Hồ Chí Minh (1535 - 41,1%) chiếm khoảng 68% tổng các 

nhà thuốc GPP trong cả nước. Đối với nhà thuốc bệnh viện, đa số các Sở Y tế đều thực hiện 

đúng lộ trình. Tại 4 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương triển khai thí điểm GPP là Hà Nội, 

TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng, tỷ lệ nhà thuốc bệnh viện đạt GPP xấp xỉ 100%.  

Công tác đảm bảo chất lượng thuốc và sinh phẩm y tế không chỉ liên quan đến GMP, 

GPP mà còn liên quan đến việc thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs) khác như: Tiêu 

chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) (Quyết định số 27/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 4 

năm 2007); Tiêu chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) (Quyết định số 

1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000); Tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) 

(Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 và Quyết định số 29/2007/QĐ-BYT ngày 

11/5/2007); Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) tại các cơ sở bán lẻ thuốc (Chỉ thị số 

01/2008/CT-BYT ngày 25/1/2008); Thực hành tốt đối với vắc-xin, sinh phẩm y tế (Quyết 

định số 47/2007/QĐ-BYT ngày 24/12/2007 về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc”, “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”, “ Thực 

hành tốt bảo quản thuốc” và “Thực hành tốt phân phối thuốc” đối với các cơ sở sản xuất, 

kiểm nghiệm, kinh doanh, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản vắc-xin và sinh 

phẩm y tế. 

Theo Quyết định 47/2007/QĐ-BYT về triển khai áp dụng các tiêu chuẩn “thực hành 

tốt” đối với cơ sở sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế, đến ngày 01/01/2011 tất cả các cơ sở 

phải đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đến tháng 7 năm 

2011 chỉ có 1 trong 4 cơ sở sản xuất vắc-xin tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.  

Chưa có quy định về việc mua sắm qua đấu thầu, thuốc bán lẻ phải được sản xuất tại 

các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP. Chưa có nghiên cứu về việc thành lập ban liên ngành chống 

thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Chưa xây dựng Đề án nâng cao năng lực hệ thống kiểm tra 

chất lượng thuốc. Chưa tăng cường năng lực và vai trò của hệ thống kiểm soát chất lượng 

thuốc. Chưa đánh giá và điều chỉnh chính sách về thử nghiệm lâm sàng về thuốc. Chưa bảo 

đảm có đủ cán bộ thanh tra để thực hiện công tác thanh tra.  

Chưa có hệ thống báo cáo và lưu trữ thông tin về chất lượng mỗi lô vắc-xin tai Cục 

Quản lý dược và chia sẻ thông tin về chất lượng trong quá trình đấu thầu mua vắc-xin. Chưa 

giám sát chặt chẽ hơn các công đoạn phân phối, bảo quản, tiêm, để tránh tai biến do vắc-xin . 

Chưa xây dựng hệ thống cấp chứng chỉ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tiêm chủng, đòi hỏi 

cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng được đào tạo tốt hơn. 

2.1.3. Sử dụng thuốc an toàn hợp lý  

Đến năm 2008, 100% các bệnh viện công lập đã thành lập Hội đồng thuốc và điều trị. 

Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong 12 năm qua trong việc góp phần đảm bảo sử 

dụng thuốc hợp lý an toàn, hiệu quả trong các bệnh viện ở một góc độ nào đó là không thể 

phủ nhận. Tuy nhiên, hoạt động này còn mang tính hình thức, chủ yếu tập trung vào việc mua 

sắm và cấp phát thuốc trong khi hoạt động lựa chọn thuốc và giám sát sử dụng thuốc còn hạn 

chế. Vì vậy, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 22/2011/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động 
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khoa dược tại bệnh viện có nhấn mạnh thêm về trách nhiệm của khoa dược trong sử dụng 

thuốc an toàn hợp lý, bảo quản thuốc được sử dụng trong bệnh viện. 

Nhằm thực hiện hiệu quả báo cáo tác động có hại của thuốc, Bộ Y tế ban hành Thông 

tư số 23/2011/TT-BYT vào năm 2011 hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có 

giường bệnh. Trong đó quy định chặt chẽ về các chỉ định, quản lý, hướng dẫn sử dụng thuốc 

và báo cáo tác động có hại của thuốc. 

Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2011 có chủ đề “Chống kháng thuốc: không hành động 

hôm nay, không chữa khỏi ngày mai”, nhằm tập trung sự chú ý các quốc gia để đưa ra các 

giải pháp phù hợp để khắc phục vấn đề nan giải này. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng kháng 

sinh ở cộng đồng chưa được kiểm soát. Việc mua thuốc (kể cả thuốc kháng sinh) không có 

đơn còn rất phổ biến. Năm 2011 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1790/2011/QĐ-BYT về 

triển khai chương trình quốc gia giám sát sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh, nhưng 

chưa có kinh phí thực hiện. Dư lượng kháng sinh trong hải sản và thịt động vật nhiều khi cao 

quá mức cho phép. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trong công tác quản lý việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi thuỷ sản, hải 

sản, gia súc, gia cầm.  

Để hỗ trợ cung cấp thông tin về thuốc cho cả thầy thuốc và người tiêu dùng, một số tổ 

chức tư nhân có xây dựng công cụ trên trang web. Nổi bật là www.thuoc.vn có công cụ dành 

cho thầy thuốc kê đơn thuốc có kiểm tra tương tác, chống chỉ định, liều để bảo đảm kê đơn 

thuốc an toàn hợp lý. Cũng có nhiều trang web cung cấp các thông tin về thuốc như 

thuocbietduoc.com.vn; www.camnangthuoc.vn và thuoc.net.vn. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện 

chưa quan tâm đến các trang web này hoặc không tiếp cận máy vi tính trong khi kê đơn. 

Các biện pháp khác được đề xuất nhằm tăng cường sử dụng thuốc an toàn hợp lý chưa 

được thực hiện như: rà soát lại và sửa đổi chính sách thuốc chủ yếu dưa trên hướng dẫn điều 

trị chuẩn, tiêu chí về chi phí- hiệu quả; xây dựng mô hình kiểm soát việc sử dụng kháng sinh, 

hệ thống giám sát sử dụng kháng sinh, tình hình kháng thuốc toàn quốc; thành lập khoa vi 

sinh có chất lượng cao tại bệnh viện; đánh giá và điều chỉnh cho hiệu quả hơn chương trình 

tuyên truyền về sử dụng thuốc an toàn hợp lý, thực hiện nghiêm quy chế kê đơn thuốc đối với 

hiệu thuốc bán lẻ (trừ nỗ lực tại TP. Hồ Chí Minh); xây dựng Hội bảo về người tiêu dùng 

trong lĩnh vực dược phẩm.  

2.1.4. Tài chính cho thuốc  

Trong Nghị định 188/2007/NĐ-CP, Bộ Y tế có nhiệm vụ “Chủ trì, phối hợp với Bộ 

Tài chính và các Bộ, ngành liên quan quản lý nhà nước về giá thuốc, sử dụng các biện pháp 

bình ổn giá trên thị trường”. Điều này mâu thuẫn với nhiệm vụ khác của Bộ Y tế là thực hiện 

đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước do mục đích chính 

của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là tăng cường lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, rõ 

ràng việc kiểm soát giá thuốc là điều việc rất khó. Chi phí thuốc trên đầu người năm 2010 là 

22,25 USD tăng 12,5% so với năm 2009 [42]. Với mục đích CSSK người dân, gia tăng chi 

phí thuốc không phải luôn là chỉ số tốt, mà có thể là một trong những nguyên nhân gây khó 

khăn trong tiếp cận thuốc của người bệnh, nhưng đối với doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, 

đó lại là dấu hiệu tốt.  

Chi phí thuốc cao có hai nguyên nhân: giá cao hoặc số lượng mua cao. Đối với việc 

kiểm soát giá thuốc, năm vừa qua chưa có nhiều tiến bộ. Các đề xuất như xây dựng chính 

sách phát triển sử dụng thuốc gốc (generic), áp dụng biện pháp tham khảo giá thuốc quốc tế 

và nội địa, giám sát và công khai giá bán lẻ, giá đấu thầu thuốc, quản lý thặng dư số bán buôn 

thuốc tối đa, chống xung đột lợi ích, minh bạch hóa quá trình định giá bán lẻ thuốc chưa được 

quan tâm đúng mức, mặc dù Nghị định 45/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong 

http://www.thuoc.vn/
http://www.camnangthuoc.vn/
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lĩnh vực dược đã được sửa đổi, mức xử phạt đã được tăng cao. Tin học hóa việc giám định 

BHYT nhằm kiểm soát tốt hơn đơn thuốc tại bệnh viện và thực hiện rộng rãi việc chi trả theo 

nhóm bệnh, theo định suất cũng chưa được thực hiện.  

2.2. Lĩnh vực trang thiết bị  

Sản xuất trang thiết bị y tế trong nước và nhập khẩu 

Bộ Y tế đang quan tâm phát triển trang thiết bị trong nước để phục vụ nhu cầu trong 

nước, tiến tới xuất khẩu. Ngày 29/06/2011, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế đã tổ chức 

Hội thảo "Thúc đẩy sản xuất trang thiết bị y tế trong nước - Hội nhập và phát triển". Với mục 

đích mở ra diễn đàn để các bên liên quan trao đổi, tọa đàm về các khó khăn, thách thức trong 

hội nhập và phát triển sản xuất trang thiết bị y tế, từ đó có những bước đi, giải pháp thúc đẩy 

sản xuất, quảng bá nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, tiến tới xuất khẩu. Tuy nhiên Việt 

Nam vẫn chưa chủ động được nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất và phải phụ thuộc khá lớn 

vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam nguyên vật liệu đã 

chiếm đến hơn 60% còn lại là nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ cho phát triển sản xuất 

nên xu hướng tăng của giá cả nguyên vật liệu thế giới sẽ làm tăng rủi ro lạm phát. 

Hiện tại, Việt Nam vẫn nhập khẩu hầu hết trang thiết bị y tế. Dự kiến năm 2009, kim 

ngạch nhập khẩu trang thiết bị y tế sẽ đạt khoảng 250 triệu USD. Giá nhập khẩu đều có xu 

hướng tăng mặc dù lượng nhập có giảm so cùng kỳ năm trước.  

Để tăng cường sản xuất trang thiết bị y tế trong nước, như đã đề cập tại báo cáo JAHR 

2010, cần phải có đánh giá thực trạng sản xuất trang thiết bị y tế trong nước; đề xuất giải 

pháp tăng chất lượng trang thiết bị nội địa; xây dựng các quy chuẩn quốc gia về trang thiết bị. 

Hiệu quả đầu tư trang thiết bị y tế 

Đầu tư trang thiết bị y tế là một điều cần thiết để nâng cao chất lượng chẩn đoán và 

điều trị. Tuy nhiên nếu đầu tư quá nhiều và phân bổ không hợp lý sẽ dẫn đến việc lạm dụng 

các xét nghiệm, nhất là trong cơ chế chi trả theo dịch vụ. Thêm nữa, nếu không đào tạo đầy 

đủ, không dành đủ ngân sách chi thường xuyên để bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị y tế thì 

khó sử dụng hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Số lượng các trang thiết bị hiện đại 

ngày càng nhiều do Quyết định số 1232/2008/QĐ-BYT phân cấp ủy quyền cho các đơn vị 

được mua sắm và sửa chữa tài sản từ kinh phí thường xuyên và các quỹ của đơn vị. Do vậy, 

cần có kế hoạch toàn diện bảo đảm mua sắm và sử dụng hợp lý, hiệu quả trang thiết bị y tế 

trong hoàn cảnh phân tán này. 

Thông tư số 15/2007/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn để mua sắm trang thiết bị phục 

vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập đã mở rộng các phương án huy động vốn và 

phân cấp thêm các quyết định về đầu tư trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, cần có sự kiểm soát để 

tránh tình trạng đầu tư thừa, sử dụng không hợp lý.  

Như đã đề cập trong Báo cáo JAHR năm 2010, cần triển khai một số giải pháp nhằm 

tăng cường sự kiểm soát của nhà nước về đầu tư trang thiết bị y tế, ví dụ thực hiện đánh giá 

hiện trạng trang thiết bị y tế; xây dựng cơ chế kiểm soát việc xã hội hóa trang thiết bị y tế; 

ban hành quy định liên quan đến bảo đảm hạ tầng cơ sở và môi trường thích hợp để vận hành 

trang thiết bị y tế hiệu quả an toàn; xây dựng cơ sở dữ liệu trang thiết bị y tế cho các cơ sở y 

tế; ban hành quyết định và thực hiện hoạt động đánh giá công nghệ y tế (HTA);  nâng cao 

trình độ của các nhân viên hoạt động và chỉ định sử dụng trang thiết bị y tế. Các kiến nghị 

này vẫn chưa thực hiện được nhiều. 
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Sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế 

Trong báo cáo JAHR 2010, vấn đề về sử dụng trang thiết bị y tế an toàn hợp lý, tiết 

kiệm và nhu cầu bảo quản trang thiết bị y tế được nêu ra là vấn đề ưu tiên. Các kiến nghị 

chính gồm có: Đánh giá hiện trạng công tác bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị y 

tế tại các cơ sở y tế, có cơ chế tạo quỹ duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị y tế từ tiền thu viện 

phí; Trích lập quỹ khấu hao tài sản từ nguồn thu phí để tái đầu tư trang thiết bị y tế; thành lập 

Đội sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế ở tỉnh phục vụ cho các đơn vị y tế địa phương; 

tăng cường nhân lực và trang thiết bị chuyên ngành cho công tác kiểm chuẩn và kiểm định; 

xây dựng một số trung tâm đo lường kiểm chuẩn cho ba vùng miền; chuẩn hóa chất lượng 

kiểm nghiệm giữa các cơ sở. Tuy nhiên, các kiến nghị này chưa được triển khai nhiều. 

2.3. Cơ sở hạ tầng y tế  

Nhà nước có quy hoạch tổng thể phát triển ngành y tế có đưa ra các định mức đầu tư. 

Nhà nước đã phê duyệt các đề án đầu tư vào bệnh viện, trung tâm YTDP, và trạm y tế. Giải 

pháp huy động vốn từ viện trợ và phát trái phiếu chính phủ đang được thực hiện. Đồng thời 

nhà nước đã cho phép nhiều công ty tư nhân đầu tư xây dựng và hoạt động các cơ sở y tế.  

Đến cuối năm 2009, trên 98% số xã trên toàn quốc có trạm y tế [31]. Một số tỉnh, như 

Khánh Hòa với sự hỗ trợ của Tổ chức Atlantic Philanthropies đã xây/sửa lại 100% các trạm y 

tế xã khang trang đồng với việc nâng cao trình độ cán bộ y tế và việc đưa BHYT về tuyến xã 

đã tăng số bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế tại tuyến xã. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của nhiều 

trạm y tế xã còn yếu, dột nát, xuống cấp. Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 950/2007/QĐ-TTg về đầu tư xây dựng trạm y tế xã thuộc vùng khó khăn giai 

đoạn 2008–2010, nhưng do thiếu nguồn vốn nên tuyến xã vẫn chưa được đầu tư nâng cấp các 

trạm y tế xã.  

Hệ thống bệnh viện huyện ở các tỉnh được củng cố rất nhiều từ nguồn ngân sách trung 

ương, địa phương và nguồn trái phiếu Chính phủ. Năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã quyết 

định bổ sung 25 bệnh viện tuyến huyện và phòng khám đa khoa khu vực thuộc 19 tỉnh, thành 

phố trên cả nước vào danh mục các dự án được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Tỷ lệ 

hỗ trợ từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho những dự án bổ sung trên là từ 40% –100% tùy 

vào từng tỉnh. Những dự án thuộc tỉnh miền núi, khó khăn thì được hỗ trợ 100% kinh phí đầu 

tư. Số còn lại sẽ do ngân sách địa phương tự cân đối hoặc bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp 

khác để bù vào, đảm bảo vốn thực hiện các dự án hoàn thành tiến độ (theo Quyết định 

582/QĐ-TTg ngày 7/5/2009). 

Theo tổng hợp của Bộ Y tế, tính đến tháng 5/2009, đã hoàn thành việc phân bổ 3750 

tỷ đồng vốn trái phiếu năm 2008 cho 425 bệnh viện/trung tâm y tế huyện và một số phòng 

khám đa khoa khu vực, đạt 100% kế hoạch. Giai đoạn 2009–2010 số vốn cho hoạt động này 

là hơn 10 000 tỷ đồng. 

Đối với đầu tư tư nhân, số lượng bệnh viện tư tăng lên khá nhanh. Tính đến tháng 5 

năm 2010 đã có 121 bệnh viện tư [64], tập trung nhiều nhất ở TP. Hồ Chí Minh (30 bệnh 

viện), Hà Nội (12 bệnh viện). Hầu hết các bệnh viện tư có quy mô nhỏ, gần 80% số bệnh viện 

có số giường dưới 100, chỉ có một bệnh viện 500 giường. Đa số các bệnh viện tư là bệnh viện 

đa khoa. 

Dù có nhiều đề án đầu tư cơ sở hạ tầng, và đã huy động được nhiều vốn từ trái phiếu 

Chính phủ, viện trợ quốc tế và xã hội hóa, nhưng mạng lưới bệnh viện vẫn còn thiếu vốn đầu 

tư. Ngoài ra cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các tiêu chuẩn trong thiết kế, xây dựng 

cơ sở y tế, đặc biệt là thiết kế trạm y tế xã/phường, bệnh viện Trung tâm YTDP các tuyến phù 

hợp với các vùng miền. 
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Chƣơng 6: Hệ thống thông tin y tế 

1. Cập nhật chính sách mới 

Những định hướng chính sách phát triển hệ thống thông tin y tế trong hai năm gần 

đây hầu như không có thay đổi lớn ngoại trừ định hướng về ứng dụng công nghệ thông tin 

được nhấn mạnh. Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực để triển khai thực hiện các chính sách hiện có.  

Đại hội Đảng toàn quốc lần XI (2011) tiếp tục xác định: “Thực hiện chương trình tổng 

thể cải cách hành chính và hiện đại hoá nền hành chính quốc gia. Tiếp tục kiện toàn bộ máy 

Chính phủ, nâng cao hiệu quả quản lý vĩ mô, nhất là chất lượng xây dựng thể chế, quy hoạch, 

năng lực dự báo và khả năng phản ứng chính sách trong điều kiện kinh tế thị trường và hội 

nhập quốc tế.”...; “Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành 

của hệ thống hành chính nhà nước các cấp” [17]. 

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011–2015 [65], với các 

mục tiêu tổng quát là: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng rộng rãi 

công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin, 

dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp; tạo sự 

công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước.  

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện tốt kế hoạch năm 2011, trong đó có nhiệm vụ 

“Hoàn thiện và chuẩn hóa các tiêu chí, quy trình đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh 

đối với dịch vụ y tế ở bệnh viện các tuyến; xây dựng cơ chế tổ chức đánh giá và công bố kết 

quả đánh giá để các bệnh viện tiếp nhận được các thông tin phản hồi khách quan, khoa học, 

trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế [66]. 

Kế hoạch 5 năm của ngành y tế (2011–2015) đã đề ra nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 

phát triển hệ thống thông tin y tế đến 2015 với tầm nhìn 2020; từng bước hiện đại hóa 

phương tiện, cơ chế của hệ thống thông tin y tế; nâng cao chất lượng thông tin y tế (đầy đủ, 

chính xác, kịp thời); xây dựng quy định và có chế tài phù hợp để thu thập thông tin về y tế tư 

nhân; xây dựng hệ thống theo dõi các vấn đề y tế ưu tiên, trong đó có: giám sát, báo cáo, ứng 

phó và dự báo của các bệnh truyền nhiễm; dữ liệu về các bệnh không lây nhiễm, an toàn vệ 

sinh thực phẩm; tăng cường quản lý và chia sẻ thông tin từ các mục tiêu y tế quốc gia. Tăng 

cường khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu. Tăng cường phổ biến thông tin với các 

hình thức đa dạng và phù hợp với người sử dụng; tăng cường sử dụng thông tin cho quản lý 

trực tiếp ở từng đơn vị, từng tuyến cung cấp thông tin và sử dụng hoạch định chính sách, 

quản lý ngành y tế. 

Năm 2010, Bộ Y tế đã phê duyệt đề án kiện toàn hệ thống tổ chức công nghệ thông 

tin trong các đơn vị sự nghiệp của ngành y tế giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 với mục 

tiêu kiện toàn hệ thống tổ chức công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp của ngành y 

tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công nghệ thông tin trong ngành y tế, góp phần 

nâng cao chất lượng hiệu quả trong quản lý điều hành hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

trong ngành y tế [67] . 
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2. Tình hình thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra  

2.1. Hoàn thiện chính sách, kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế  

Những kết quả đạt được 

Vụ Kế hoạch - Tài chính đang hoàn thiện Kế hoạch tổng thể về Hệ thống thông tin y 

tế trình lãnh đạo Bộ ký ban hành với mục tiêu đến năm 2015 hệ thống thông tin y tế sẽ được 

cải thiện ở tất cả các cấp nhằm đáp ứng đầy đủ, chính xác và kịp thời nhu cầu về thông tin 

phục vụ công tác quản lý và giám sát của ngành. Đến năm 2020, hệ thống thông tin y tế được 

phát triển đầy đủ cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để cung cấp những 

thông tin cần thiết cho công tác quản lý và trao đổi thông tin với các nước khác trong khu vực 

và trên thế giới.  

Bộ Y tế đã thành lập Ban chỉ đạo và Nhóm làm việc về Tăng cường công tác thông tin 

y tế theo Quyết định số 723/QĐ-BYT ngày 15/3/2011); hiện đang xây dựng bản đề án đồng 

bộ hệ thống chỉ tiêu ngành y tế và xây dựng các đề cương đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu 

ngành y tế; đồng thời tiến hành chuẩn hóa khái niệm, phương pháp, hình thức thu thập của hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia liên quan đến y tế.  

Triển khai Dự án Thông tin về sức khỏe qua mạng thông tin di động (m-Health) cho 

nhóm dân cư khó tiếp cận ở Việt Nam. Các đơn vị và cơ quan có liên quan gồm Viện Công 

nghệ thông tin – Thư viện Y học Trung ương (CHITI), Vụ Khoa học - Đào tạo, Bộ Y tế; tổ 

chức Pathfinder International; Sở Y tế Thái Nguyên, Lâm Đồng (2 tỉnh được chọn để triển 

khai thí điểm Dự án). m-Health là mô hình CSSK sử dụng công nghệ mạng thông tin di động 

tích hợp hệ thống trả lời tự động. Người sử dụng điện thoại cố định hoặc di động gọi đến tổng 

đài trả lời tự động miễn phí 18003456 hoặc gửi tin nhắn tới tổng đài 6077 để tra cứu, nhận 

các thông tin CSSK.  

Dự án Hỗ trợ đổi mới ngành y tế Việt Nam do Rockefeller Foundation tài trợ trong đó 

có đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường phối hợp công tư trong cung 

ứng dịch vụ y tế; tiềm năng và nhu cầu phát triển y tế điện tử (eHealth). 

Những khó khăn, hạn chế 

Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế vẫn chưa được ban hành. Sau khi được 

ban hành sẽ còn phải xây dựng tiếp nhiều quy định để thực hiện.Tính đến thời điểm hiện tại, 

vẫn chưa xây dựng được Quy chế hợp tác tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin trong ngành 

y tế và với các bộ/ ngành liên quan. Tuy nhiên, với việc thành lập Ban chỉ đạo Tăng cường hệ 

thống thông tin y tế thì việc xây dựng Quy chế sẽ sớm được tiến hành. 

Khu vực y dược tư nhân ngày càng mở rộng, đóng góp rất nhiều vào việc CSSK nhân 

dân. Tuy nhiên vẫn còn thiếu các văn bản quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ sở 

hành nghề y, dược tư nhân cập nhật, báo cáo số liệu về hoạt động cung cấp dịch vụ y tế. Hiện 

tại quy chế báo cáo của y tế tư nhân đang được xây dựng, dự kiến sẽ được ban hành vào cuối 

năm. 

Số lượng biểu mẫu báo cáo thống kê y tế đang quá tải. Hiện đang sửa lại danh mục và 

cách tính toán để đồng bộ hóa hệ thống chỉ tiêu. Hệ thống chỉ số và biểu mẫu sẽ được xây 

dựng trong năm 2012. 



Báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2011 

 

56 

 

2.2. Tăng cƣờng khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu  

Những kết quả đạt được  

Năng lực thu thập, xử lý và tổng hợp báo cáo được cải thiện: Hệ thống biểu mẫu và 

các công cụ thu thập được xây dựng và ban hành từ tháng 9 năm 2009; các lớp đào tạo đã 

được tổ chức ở các địa phương. Bộ Y tế đang xây dựng danh mục điều tra chuyên ngành đáp 

ứng yêu cầu quản lý và phúc tra số liệu báo cáo định kỳ.  

Nghiên cứu về tử vong và gánh nặng bệnh tật đã được công bố trong đó có nhiều 

thông tin và bằng chứng đáp ứng nhu cầu hoạch định chính sách y tế, cũng như đề xuất nhiều 

kiến nghị quan trọng để tăng cường hệ thống thông tin y tế.
 
 

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học trong xử lý, quản lý, chuyển tải thông tin y tế: 

Phần mềm hiện có từng bước được cải thiện và nâng cấp; mã phẫu thuật, thủ thuật đang được 

xây dựng. Chỉ thị số 02/2009/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh ứng dụng và 

phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế nêu rõ: 

 Các đơn vị cần có bộ phận chuyên trách, được bố trí nhân lực phù hợp;  

 Cần dành tối thiểu 1% các nguồn kinh phí để chi cho việc ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin;  

 Có kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin;  

 Đẩy nhanh việc xây dựng kho cơ sở dữ liệu y tế để cung cấp thông tin phục vụ quản 

lý và nghiên cứu khoa học;  

 Các bệnh viện tổ chức triển khai phần mềm báo cáo thống kê bệnh viện và các phần 

mềm ứng dụng khác để thuận tiện trong việc quản lý, điều hành, tác nghiệp, thu thập, 

xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trong ngành.  

 Các cơ sở y tế tuyến trung ương, các Sở Y tế, các trường Đại học và Cao đẳng y tế 

phải có trang thông tin điện tử (website) trên Internet. 

Viện Chiến lược và Chính sách y tế bắt đầu triển khai thực hiện đề tài "Đánh giá sự 

hài lòng của người bệnh đối với các cơ sở KBCB tại các vùng trong cả nước", trong đó có 

nhiệm vụ chuẩn hóa các tiêu chí, quy trình đánh giá sự hài lòng của người bệnh, dự kiến báo 

cáo cuối cùng vào tháng 10 năm 2012. 

Quyết định 517/QĐ-BYT, ngày 23/02/2011, về mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện thuận lợi để gắn thông tin về 

chẩn đoán, thủ thuật/phẫu thuật với thông tin tài chính trong hệ thống thông tin tài chính của 

các cơ sở KBCB, hỗ trợ việc áp dụng phương thức chi trả mới. 

Quyết định 4604/QĐ-BYT, ngày 29/11/2010, về mẫu bệnh án y học cổ truyền sẽ giúp 

chuẩn hóa thông tin KBCB y học cổ truyền, phục vụ quản lý và nghiên cứu trong tương lai. 

Những khó khăn, hạn chế 

Chất lượng số liệu thống kê chưa được đánh giá. Phân tích thực trạng nguồn lực thực 

hiện nghiệp vụ thống kê y tế chưa được thực hiện. Thông tin về một số lĩnh vực vẫn còn đang 

thiếu hoặc chưa đạt các tiêu chí chất lượng, ví dụ các hoạt động của y tế tư nhân, nguyên 

nhân tử vong, yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, hoạt động “xã hội hóa” của các cơ sở y 

tế công lập… Chưa tăng cường hệ thống hộ tịch (của ngành tư pháp) để khai tử trong cộng 

đồng. Hệ thống ghi nhận bệnh không lây nhiễm hoạt động chưa hiệu quả và trách nhiệm triển 

khai hệ thống ghi nhận bệnh chưa rõ ràng. Do một cơ quan vừa thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia vừa làm báo cáo nên tính khách quan của báo cáo còn hạn chế. 
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Bộ Y tế đã có công văn gửi Tổng cục Thống kê về danh mục các cuộc điều tra trong 

đó có Điều tra Y tế Quốc gia lần 2. Cuộc Điều tra y tế quốc gia có thể cung cấp các số liệu 

quan trọng liên quan đến sức khỏe, đánh giá hoạt động các chương trình y tế quốc gia, yếu tố 

nguy cơ ... so sánh với cuộc Điều tra y tế quốc gia lần thứ nhất (năm 2001–2002) và để hiệu 

chỉnh các số liệu thu thập thông qua hệ thống báo cáo định kỳ. Nếu Chính phủ phê duyệt sẽ là 

một cơ hội lớn cho ngành y tế tiến hành điều tra lần 2. Tuy nhiên, chưa xây dựng được đề 

xuất để huy động vốn thực hiện Điều tra Y tế Quốc gia lần 2. 

Tỷ lệ số chỉ tiêu thống kê trong Niên giám thống kê y tế được chia theo giới chưa cao. 

Hiện tại chỉ có một số chỉ số phân tổ theo vùng, thành thị/nông thôn. Hình thức thu thập 

thông tin bằng báo cáo ghi chép trên giấy và hình thức phổ biến số liệu thống kê y tế bằng 

bản in, không phải bản điện tử, hạn chế khả năng phân tổ chi tiết hơn theo nhu cầu người sử 

dụng số liệu. 

2.3. Tăng cƣờng phổ biến thông tin, phân tích và sử dụng số liệu thống kê 

Những kết quả đạt được  

Quy chế phổ biến các nguồn số liệu trong hệ thống y tế được dự thảo, trong đó quy 

định rõ thời điểm công bố Niên giám thống kê y tế hằng năm. Niên giám thống kê y tế năm 

2010 sẽ được cải tiến và ban hành sớm, theo ý kiến của Ban chỉ đạo Tăng cường năng lực hệ 

thống thông tin y tế. Chuyên mục Thống kê y tế đã được thành lập trên Trang web của Bộ Y 

tế. 

Những khó khăn, hạn chế 

Do sự chậm trễ của các đơn vị trung ương và địa phương trong việc tổng hợp và gửi 

báo cáo lên Phòng Thống kê y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính), số liệu thống kê y tế năm 2010 

vẫn chưa được công bố. Niên giám thông kê y tế 2010 xuất bản chậm so với yêu cầu xây 

dựng kế hoạch hằng năm. 

Chính sách phổ biến và chia sẻ thông tin y tế chưa được xây dựng một cách cụ thể và 

rõ ràng. Chưa tăng cường khả năng phân tích, sử dụng số liệu ở quy mô đủ lớn. Số liệu thống 

kê mới chỉ được phân tích sơ bộ, chuyển số liệu thành những thông tin ban đầu, sử dụng số 

liệu của hệ thống thống kê y tế cho lập kế hoạch, giám sát triển khai hoạt động và hoạch định 

chính sách còn hạn chế. Việc phân tích sâu để đánh giá xu hướng, phục vụ dự báo lập kế 

hoạch chưa được thực hiện thường xuyên.  

Nhiều nguồn thông tin chưa có cơ chế phổ biến/công bố nên khó tiếp cận; kho dữ liệu 

của các tuyến còn nghèo nàn, chưa bao gồm số liệu liên quan của các nguồn khác nhau; chưa 

được quản lý một cách khoa học và chưa được cập nhật, lưu trữ và chuyển tải bằng phương 

tiện hiện đại.  
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Chƣơng 7: Cung ứng dịch vụ y tế 

7.1. Chăm sóc sức khỏe ban đầu, YTDP và các chƣơng 
trình mục tiêu y tế quốc gia 

1. Cập nhật chính sách mới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011–2020, nêu rõ 12 định hướng phát triển kinh tế xã 

hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, “phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại” [17]. Chiến lược đã đề cập đến việc “Phát triển mạnh sự nghiệp 

y tế, nâng cao chất lượng công tác CSSK nhân dân”,trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của YTDP 

và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể là: 

 Hoàn chỉnh mô hình tổ chức và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Nâng cao năng lực của 

trạm y tế xã, hoàn thành xây dựng bệnh viện tuyến huyện, nâng cấp bệnh viện tuyến 

tỉnh và tuyến trung ương. 

 Phát triển mạnh YTDP, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Tiếp tục kiềm chế và giảm 

mạnh lây nhiễm HIV. Tiếp tục giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Nâng cao chất lượng 

và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Quốc hội đã thông qua Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010 (có hiệu lực thi hành 

từ ngày 1/7/2011).  

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2331/QĐ-TTg, ngày 20/12/2010, ban hành 

Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, gồm 15 dự án. Trong số các 

chương trình do Bộ Y tế chủ trì, có các chương trình, dự án liên quan YTDP, gồm: (i) Dự án 

Vệ sinh nông thôn trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn; (ii) Các dự án Phòng, chống các bệnh lây nhiễm, Phòng, chống các bệnh không 

lây nhiễm, Tiêm chủng mở rộng, Y tế học đường trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Y tế; 

(iii) Chương trình Mục tiêu Quốc gia vệ sinh An toàn thực phẩm; (iv) Chương trình Mục tiêu 

Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc 

gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011–2015 (Quyết định số 2281/QĐ-TTg, 

ngày 10/12/2011). 

Bộ Y tế đang trình Chính phủ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật An toàn thực phẩm và đã dự thảo Chiến lược quốc gia An toàn thực 

phẩm 2011–2020, tầm nhìn đến 2030. 

Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện 

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm: Nghị định 92/2010/NĐ-CP bảo đảm an toàn sinh học 

tại phòng xét nghiệm; Nghị định số 101/2010/NĐ-CP về áp dụng biện pháp cách ly y tế, 

cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Nghị định số 

103/2010/NĐ-CP về kiểm dịch y tế biên giới; Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg về Ban chỉ 

đạo chống dịch và Quyết định số 64/2010/QĐ-TTg quy định điều kiện công bố dịch, công bố 

hết dịch; Thông tư số 48/2010/TT-BYT Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh 

truyền nhiễm.Bộ Y tế đã xây dựng “Quy hoạch phát triển mạng lưới phòng chống lao và bệnh 

phổi giai đoạn 2011–2020.  
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Kế hoạch 5 năm về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 2011–2015, 

do Bộ Y tế đã ban hành, đề ra các nhiệm vụ: Tiếp tục củng cố, ổn định và đầu tư phát triển hệ 

thống YTDP, đặc biệt là mạng lưới YTDP tuyến huyện. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 

YTDP tích cực, không để dịch lớn xảy ra. Triển khai hiệu quả các hoạt động sức khỏe môi 

trường; ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, thiên tai, thảm họa, những bệnh dịch mới, lạ; 

tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; tăng cường các hoạt động y tế học 

đường; CSSK bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi và các hoạt động phục hồi chức năng… Triển 

khai có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế quốc gia phòng chống bệnh lao; 

phong; sốt rét; sốt xuất huyết; tiêm chủng mở rộng...; Các dự án về vệ sinh an toàn thực 

phẩm; các dự án về Phòng chống HIV/AIDS. Phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo và giám sát 

các hoạt động vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, xử lý chất thải y tế. Triển khai các 

hoạt động cải thiện sức khoẻ môi trường, sức khoẻ nghề nghiệp, vệ sinh an toàn lao động; dự 

phòng thương tích và tử vong do tai nạn giao thông. 

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra 

Dưới đây sẽ đánh giá khái quát những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, 

hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ và khuyến nghị đã đề ra, trong đó tập trung đánh 

giá việc thực hiện các giải pháp cho các vấn đề ưu tiên đã được xác định trong năm 2010, bao 

gồm: i) Tăng cường công tác giáo dục truyền thông giáo dục sức khỏe; ii) Kiềm chế các yếu 

tố nguy cơ đối với sức khỏe do môi trường, lối sống; iii) Phát triển mạnh YTDP, hoàn chỉnh 

mô hình tổ chức và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. 

2.1. Tăng cƣờng công tác giáo dục truyền thông giáo dục sức khỏe 

Kết quả đạt được 

Một số can thiệp được thực hiện để nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ lãnh 

đạo cộng đồng, các cấp chính quyền về phòng bệnh, phòng dịch, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh 

môi trường, xây dựng lối sống lành mạnh. Một số kênh thông tin mới, đặc biệt qua mạng 

internet, đã được sử dụng, trong đó khu vực tư nhân đã đóng góp đáng kể nâng cao sự sẵn có 

thông tin về sức khỏe trên internet. 

Cục YTDP đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Hà Nội, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các thông điệp truyền thông về 

phòng bệnh và công tác phòng chống dịch. 

Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm đã triển khai Tháng hành động vì chất lượng 

ATVSTP năm 2010 và 2011, và phối hợp với đài truyền hình, đài phát thanh cũng như báo 

chí để phổ biến rộng rãi các thông điệp về an toàn thực phẩm. 

Việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; 

dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về 

phòng, chống HIV/AIDS được đề ra trong Thông tư liên tịch 20/2010/TT-BTTTT-BYT. Sáu 

tháng đầu năm 2011 hoạt động truyền thông trực tiếp về thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm 

HIV được đẩy mạnh, tăng 17% (hơn 1 triệu lượt/người) số đối tượng được tiếp cận so với 6 

tháng đầu năm 2010, đưa tổng số lượt người được truyền thông trực tiếp phòng chống lây 

nhiễm HIV/AIDS trong cả nước lên gần 7 triệu người (gần 400 ngàn lượt người thuộc nhóm 

nghiện chích ma tuý).  

Mạng lưới y tế thôn bản được củng cố qua Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế 

cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm giai đoạn 1, 2007–2011 do GAVI tài trợ, trong đó có sự 

nâng cao đáng kể trong khả năng tuyên truyền tại cộng đồng. 
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Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2011 của Chương trình Làng Văn hóa 

Sức khỏe. 

Khó khăn, hạn chế 

Nhận thức về bảo vệ, nâng cao sức khỏe của nhân dân còn hạn chế, đặc biệt hiểu biết 

của người dân về các yếu tố nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm, và cách thay đổi hành vi để 

giảm nguy cơ. Giáo dục truyền thông chưa đa dạng, chưa tới được tất cả các đối tượng đích. 

Thiếu chiến lược truyền thông giáo dục sức khỏe toàn diện. Các hoạt động hiện nay 

còn phân tán, chưa chuyên nghiệp, hiệu quả hạn chế. Người tham gia các hoạt động truyền 

thông ít được đào tạo chuyên môn về truyền thông, chế độ đãi ngộ thiếu hấp dẫn và không 

thể đòi hỏi trình độ cao khi tuyển chọn chuyên gia truyền thông trong YTDP. 

Phong trào tập luyện thể dục, thể thao chưa sâu rộng do thiếu sự hướng dẫn về 

phương pháp tập luyện phù hợp, thiếu cơ sở tập luyện dễ tiếp cận, như không gian xanh, sân 

tập. 

2.2. Kiểm chế các yếu tố rủi ro đối với sức khỏe do môi trƣờng, lối sống 

Dưới đây sẽ kiểm điểm kết quả đạt được và các thách thức liên quan các lĩnh vực 

kiểm soát dịch bệnh, phòng chống bệnh lây nhiễm, an toàn thực phẩm, môi trường y tế, lối 

sống và sức khỏe của một số nhóm dân cư dễ bị tổn thương, như trẻ em và người cao tuổi. 

Không để xảy ra dịch bệnh lớn, ứng phó với những bệnh dịch mới nổi 

Kết quả đạt được 

Để tăng cường hệ thống giám sát dịch và phản ứng nhanh trong đối phó dịch bệnh, Bộ 

Y tế đã ban hành Chỉ thị số 06/2010/CT-BYT ngày 07/12/2010 về việc tăng cường công tác 

phòng chống dịch bệnh đặc biệt cúm A(H5N1), cúm A(H1N1) trong mùa Đông- Xuân và đã 

chỉ đạo Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc điều tra các 

yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp nhiễm dịch cúm A(H1N1) được phát hiện qua hệ 

thống giám sát cúm. Thêm nữa, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cửa khẩu tăng cường giám sát các 

trường hợp nhập cảnh từ các vùng có ổ dịch nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh 

và giảm thiểu sự lan rộng dịch cúm A(H1N1) thành đại dịch. Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 

số 4128/2009/QĐ-BYT Hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cúm A(H1N1). Mùa hè 

năm 2011, dịch bệnh tay-chân-miệng lây lan nhanh ở một số địa phương chủ yếu ở phía 

Nam. Ngành y tế đã kịp thời ứng phó, không để dịch lan rộng, hạn chế số tử vong.  

Thông tư số 39/2010/TT-BYT của Bộ Y tế đã quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm 

vụ của nhân viên y tế thôn bản, trong có có trách nhiệm phát hiện, tham gia giám sát và báo 

cáo tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội, và Chỉ thị số 

04/2010/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè. Hỗ trợ 

kỹ thuật và tài chính từ một số tổ chức quốc tế (ADB, WHO, USAID, Quỹ Rockefeller) đã 

giúp tăng cường các hoạt động kiểm dịch trong vùng. 

Khó khăn, hạn chế 

Điều phối và chia sẻ thông tin giữa lĩnh vực YTDP và KBCB, và giữa ngành y tế với 

các ngành khác chưa được như mong muốn. Một số địa phương thiếu cán bộ YTDP để thực 

hiện nhiệm vụ được giao. Khó tuyển chọn cán bộ YTDP mới và nhiều cán bộ YTDP có kinh 

nghiệm đang gần đến tuổi về hưu hoặc chuyển công tác sang lĩnh vực KBCB. Đội ngũ nhân 

lực YTDP còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Nhân viên y tế thôn bản ở những khu vực 

thành thị (thị trấn, thị xã và phường) chưa nhận được phụ cấp để hoạt động. 
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Một số bệnh lây nhiễm như E. coli và cúm A(H1N1), sự gia tăng tử vong do bệnh 

rubella và bệnh tay-chân-miệng tạo ra thách thức mới cho mạng lưới YTDP. 

Phòng chống HIV/AIDS, bệnh lao, phong, sốt rét, sốt xuất huyết, tiêm chủng mở rộng 

Kết quả đạt được 

Sự gia tăng số người mắc mới HIV/AIDS đã bắt đầu chững lại: năm 2010 có 13 815 

bệnh nhân mới so với 15 713 bệnh nhân mới năm 2009 [68; 69]. Sáu tháng đầu năm 2011 số 

người mới nhiễm HIV, số bệnh nhân và số chết đều thấp hơn 6 tháng đầu năm 2010. Đây là 

kết quả thực hiện hiệu quả các chính sách và chiến lược phòng, chống HIV/AIDS. Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS đang xây dựng các chiến lược mới và sẽ có Chương trình mục tiêu 

quốc gia riêng để phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn 2011–2015 (Quyết định số 

2331/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone được đánh giá hiệu quả và sẽ được mở rộng 

áp dụng toàn quốc (Thông báo số 119/2010/TB-VPCP). Một số quy định mới được ban hành, 

như Thông tư số 01/2010/TT-BYT của Bộ Y tế quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết 

quả xét nghiệm HIV dương tính; Thông tư 09/2011/TT-BYT hướng dẫn điều kiện và phạm vi 

chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV. Các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS sẽ được tăng cường thông qua thực hiện dự án “Nâng cao năng lực Ủy ban Quốc 

gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động 

chính sách” do UNAIDS viện trợ (Quyết định số 202/2011/QĐ-VPCP). 

Cục YTDP đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Sốt 

xuất huyết Dengue (Quyết định số 1499/QĐ-BYT, năm 2011) và Hướng dẫn xử lý ổ dịch sốt 

xuất huyết (Quyết định số 2497/QĐ-BYT, năm 2010). Hiện nay Việt Nam đang tham gia thử 

nghiệm vắc-xin phòng, chống sốt xuất huyết. 

Công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục được củng cố và tăng cường. Tỷ lệ trẻ em được 

tiêm chủng đủ đạt trên 90%. Bộ Y tế đã ban hành Sổ tay chất lượng và Quy trình chuẩn đánh 

giá phản ứng sau tiêm chủng với sự hỗ trợ kỹ thuật của WHO. Dự án Tăng cường năng lực hệ 

thống y tế cơ sở của GAVI đã đào tạo và cấp chứng nhận về kỹ năng thực hành tiêm chủng 

cho cán bộ y tế cơ sở và đã góp phần nâng cao chất lượng tiêm chủng tại 10 tỉnh dự án. 

 

Khó khăn, hạn chế 

Phòng, chống lây truyền HIV từ mẹ sang con thông qua mở rộng xét nghiệm sàng lọc 

HIV/AIDS khi khám thai và tư vấn cho bà mẹ và cung cấp thuốc kháng retro vi rút (ARV) 

còn yếu và phạm vi thực hiện còn hẹp; Xu hướng tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường tình dục đã 

tăng tạo ra thách thức mới cho việc phòng HIV/AIDS. 

Tỷ lệ tiêm phòng viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh chỉ đạt 20,7% do vấn đề 

cung ứng vắc-xin. Bệnh Rubella chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, 

nhưng tỷ lệ mắc rubella đang gia tăng và có rủi ro cao đối với thai của phụ nữ mắc bệnh 

rubella sớm trong thời kỳ thái nghén. Theo quy định của Bộ Y tế, các cán bộ y tế thực hiện 

tiêm chủng cần phải có chứng chỉ đào tạo về tiêm chủng. Đào tạo hằng năm về chương trình 

tiêm chủng mở rộng chỉ tập trung sốt ít cán bộ y tế trong khi hầu hết cán bộ y tế cơ sở tham 

gia tiêm chủng chưa được đào tạo và nội dung đào tạo chưa bảo đảm tăng chất lượng và an 

toàn khi thực hiện tiêm chủng mở rộng. 

Bệnh lao đa kháng thuốc là một thách thức lớn do điều trị tốn nhiều tiền. Sốt xuất 

huyết còn phổ biến, với hơn 100 000 ca mắc năm 2010, hơn gấp đôi số ca mắc sốt rét. Chưa 

có vắc-xin phòng sốt xuất huyết. 
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Nâng cao chất lượng và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm 

Kết quả đạt được 

Năm 2010 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BYT hướng dẫn quản lý bộ 

xét nghiệm nhanh thực phẩm. Năm 2011, Bộ Y tế ban hành tiếp Thông tư số 13/2011/TT-

BYT hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm 

phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế và 

Thông tư số 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, 

kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ Y tế đã ban hành 35 quy chuẩn Việt Nam 

về thực phẩm trong năm 2010–2011 [70]. 

Nhân lực và trang thiết bị trong lĩnh vực an toàn thực phẩm các cấp đã được xây dựng 

và củng cố với 15 cán bộ Thanh tra của Cục và Thanh tra của Chi cục ATVSTP tại 54 

tỉnh/thành phố. Từ đầu năm 2010, Thanh tra của Cục An toàn thực phẩm và hệ thống phòng 

xét nghiệm an toàn thực phẩm đã tích cực triển khai công tác thanh tra, hậu kiểm liên tục 

quanh năm. 

Thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, có sự phối hợp liên ngành chặt chẽ, 

các vi phạm về an toàn thực phẩm được phổ biến trong thông tin đại chúng, tác động tích cực 

tới trách nhiệm của cơ sở chế biến và phân phối thực phẩm. Các hoạt động thông tin và 

truyền thông đã được thực hiện từ trung ương tới địa phương, đóng góp vào việc thay đổi 

nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm.  

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã giúp kiểm soát ngộ độc thực phẩm, giảm số 

vụ, số người bị ngộ độc năm 2010 so với năm 2009, và quý 1 năm 2011 so với quý 1 năm 

2010 [70]. 

Khó khăn, hạn chế 

Đầu tư nguồn lực và kinh phí cho công tác quản lý chất lượng ATVSTP còn hạn chế; 

trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu và lạc hậu; thiếu các phương tiện kiểm tra cơ động và 

trang thiết bị kiểm tra nhanh. Chưa huy động được sự tham gia của xã hội, nhất là của các 

hội, hiệp hội và doanh nghiệp lớn, trong một số khâu dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước 

về chất lượng ATVSTP [71; 70]. 

Hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm hiện chỉ mới tập trung giải quyết được một số vấn đề bức xúc, chưa chủ động quản lý 

được nguy cơ ô nhiễm theo chuỗi cung cấp thực phẩm. Nhiều cơ sở chế biến thực phẩm quy mô 

nhỏ, không ổn định, khó kiểm soát. Khủng hoảng kinh tế, lạm phát làm cho người mua thực 

phẩm rẻ, không bảo đảm ATVSTP. 

Việc tổ chức công tác thanh, kiểm tra mặc dù có nhiều cố gắng song chưa được triển 

khai mạnh ở tuyến xã, phường, nơi có nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh. Năng lực 

của các cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra còn hạn chế nên không phát hiện được hết 

các hành vi vi phạm hoặc có phát hiện nhưng không xử lý mà chỉ nhắc nhở. Trong quá trình 

kiểm tra, các mẫu được lấy để thử nghiệm còn ít và đưa ra kết quả kiểm tra quá chậm đã làm 

trì hoãn việc xử phạt những người vi phạm. 

Công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ chuyên ngành còn hạn chế, chưa có 

chiến lược dài hạn. Do khối lượng công việc nhiều nên một số cán bộ, viên chức chưa dành 

nhiều thời gian cho học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
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Công tác quản lý môi trường y tế 

Kết quả đạt được 

Cục Quản lý Môi trường Y tế được thành lập vào tháng 5 năm 2010. Có chức năng 

của Cục là giúp Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Y tế 

liên quan đến môi trường bao gồm: bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, sức khỏe môi 

trường; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích, 

phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do biến đổi khí hậu; quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế và các nhiệm vụ khác liên quan 

đến môi trường theo quy định của pháp luật [72; 73]. 

Chất thải y tế: Cục Quản lý Môi trường Y tế đã xây dựng Đề án tổng thể xử lý chất 

thải y tế giai đoạn 2010–2015 và định hướng đến 2020 và tài liệu hướng dẫn xử lý chất thải y 

tế cho trạm y tế xã, xử lý nước thải bệnh viện, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và hướng dẫn 

giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng. Bộ Y tế đã huy động vốn vay từ Ngân hàng Thế giới để xử lý chất thải y tế và 

đã giám sát việc lắp đặt trang thiết bị xử lý chất thải y tế tại một số cơ sở y tế. 

Sức khỏe nghề nghiệp:Cục Quản lý Môi trường Y tế đã tham gia đánh giá tình hình 

triển khai Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động giai 

đoạn 2007–2010; xây dựng Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ 

sinh lao động giai đoạn 2011–2015; giúp Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 

01/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công 

tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động, thay thế Thông tư số 14/1998/TTLT; chỉ 

đạo triển khai Dự án tăng cường phòng chống bệnh nghề nghiệp (Quyết định số 

152/2010/BYT) bao gồm sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định 5 

bệnh nghề nghiệp và triển khai thực hiện chỉ thị về bảo vệ sức khỏe người lao động cho nhân 

viên y tế. Cục đã chỉ đạo các đơn vị YTDP tuyến tỉnh xây dựng kế hoạch đạt chuẩn về y tế 

lao động, xây dựng hồ sơ và hệ thống giám sát các bệnh liên quan đến amiăng, tổ chức hội 

thảo về tăng cường công tác CSSK người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp và 

tuyên truyền về an toàn lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Phòng chống tai nạn thương tích: Cục Quản lý Môi trường y tế đã giúp Bộ Y tế xây 

dựng kế hoạch đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tai nạn thương tích 

2002–2010, xây dựng Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và hệ thống giám sát tai nạn 

thương tích giai đoạn 2011–2015, chỉ đạo, giám sát hỗ trợ mở rộng mô hình cộng đồng an 

toàn, và hoạt động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Cục đã hướng dẫn triển khai Mô 

hình sơ cấp cứu chăm sóc chấn thương trước khi đến bệnh viện (phối hợp với Cục Quản lý 

Khám chữa bệnh); xây dựng kế hoạch giám sát nồng độ cồn trong máu của nạn nhân bị tai 

nạn giao thông, xây dựng kế hoạch theo dõi, đánh giá (phối hợp với Ủy ban An toàn giao 

thông quốc gia). 

Sức khỏe môi trường cộng đồng: Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011–2015 là một trong 16 chương trình mục tiêu quốc 

gia đã được Quốc hội phê duyệt ngày 19/11/2011, trong đó, ngành y tế được giao trách nhiệm 

tổ chức thực hiện dự án về vệ sinh môi trường nông thôn. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan cập nhật Chiến lược quốc gia về 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để trình Chính phủ ban hành; xây dựng và ban 

hành tiêu chuẩn về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chỉnh sửa 2 cuốn cẩm nang 

xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình và nơi công cộng. 

Sức khỏe môi trường: Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo hướng dẫn quy trình đánh giá 

tác động sức khỏe do ô nhiễm môi trường công nghiệp; các quy định quản lý hóa chất, chế 
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phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế; phối hợp xây dựng Nghị định của Chính 

phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường. 

Thiên tai, thảm họa: Bộ Y tế có kế hoạch giải quyết hậu quả thiên tai gồm sơ cứu 

cũng như phòng dịch liên quan nước bị ô nhiễm. Các kế hoạch được cập nhật thường xuyên. 

Biến đổi khí hậu: Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng Kế hoạch ứng phó 

với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2010–2015; Phối hợp với WHO xây dựng đề 

cương và lựa chọn đơn vị triển khai hoạt động nghiên cứu lập bản đồ các vùng dễ bị ảnh 

hưởng về phương diện sức khỏe do tác động của biến đổi khí hậu; kiểm tra giám sát tại một 

số tỉnh thực hiện một số việc ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức hội thảo công bố Kế 

hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2010–2015; thiết kế, in ấn tài 

liệu truyền thông cấp phát cho 63 tỉnh, thành phố về việc ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Khó khăn, hạn chế 

Ô nhiễm môi trường đang gia tăng do phát triển kinh tế, đô thị hóa, tăng dân số. Nhận 

thức của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là của các doanh nghiệp về bảo vệ môi trường còn 

hạn chế. Cục Quản lý Môi trường Y tế mới thành lập, thiếu nhân lực (cả số lượng và chất 

lượng), kinh phí, trang thiết bị và kinh nghiệm. Một số chức năng nhiệm vụ chưa được phân 

định rõ với các vụ cục khác của Bộ Y tế, và tổ chức các đơn vị thực hiện nhiệm vụ về môi 

trường y tế tại tuyến tỉnh, huyện chưa được giao nhiệm vụ rõ ràng. 

Sự phối hợp giữa ngành y tế với các ngành khác về môi trường y tế chưa thực sự chặt 

chẽ tại trung ương và địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu các hướng 

dẫn cụ thể, các quy chuẩn kỹ thuật. Kinh phí dành cho các hoạt động xử lý chất thải y tế tại 

các cơ sở còn thiếu. 

Ngành y tế chưa thực hiện giám sát và nghiên cứu về tác động tới sức khỏe của tai 

nạn thương tích, bạo hành trong gia đình, ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp để vận động các bên liên quan cùng góp phần giảm rủi ro, phòng bệnh, thương tích. 

Các vấn đề sức khỏe liên quan đến lối sống  

Kết quả đạt được 

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đang được thảo luận trong Chính phủ và Quốc hội, 

dự định sẽ được Quốc hội thông qua năm 2012, trong đó có các can thiệp mạnh được kiến 

nghị trong Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, như tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, nhãn hiệu 

có hình, thực hiện hiệu quả khu vực cấm hút thuốc lá, kiểm soát thanh niên tiếp cận thuốc lá. 

Dự thảo chính sách chống tác hại rượu, bia đang được Bộ Y tế xây dựng. Chính phủ ban hành 

Nghị định 76/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 06/2009/NĐ-CP, 

ngày 22/01/2009, của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh rượu và thuốc lá sẽ giúp tăng sự tuân thủ các văn bản pháp quy kiểm soát thuốc lá và 

rượu. 

Dự án y tế học đường là một trong 7 dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia về y 

tế đã được được Chính phủ phê duyệt cho năm 2011, đang được tích cực triển khai thực hiện. 

Nội dung chương trình bao gồm khám sàng lọc một số bệnh học đường có thể điều trị hiệu 

quả trong tuổi đi học. Đã hoàn thành việc xây dựng Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia vệ sinh 

trường học. Bộ Y tế đang xây dựng Đề án dinh dưỡng học đường 2012–2016. 

Bộ Y tế đang dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống các yếu tố nguy 

cơ của bệnh không lây nhiễm 2011–2015. Bộ Y tế đã tham dự Hội nghị khu vực Tây Thái 
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Bình Dương về kiểm soát và phòng chống bệnh không lây nhiễm và Hội nghị toàn cầu lần 

thứ nhất về lối sống lành mạnh và kiểm soát bệnh không lây nhiễm tại Nga tháng 4/2011. 

Khó khăn, hạn chế 

Hiện nay chương trình y tế học đường thiếu nguồn lực và chưa có sự phối hợp đầy đủ 

giữa ngành giáo dục và ngành y tế. Nhận thức của phụ huynh về các bệnh học đường còn 

yếu. 

Hoạt động CSSK người cao tuổi còn yếu do chưa có khả năng sàng lọc đầy đủ và 

quản lý các bệnh mạn tính, và do người cao tuổi thiếu khả năng đi lại để tiếp cận dịch vụ y tế 

phù hợp. 

Thiếu sự quan tâm tới bệnh không lây nhiễm. Kế hoạch/chiến lược phòng chống bệnh 

không lây nhiễm chưa được duyệt. Thiếu hệ thống thu thập thông tin thường xuyên về các 

yếu tố nguy cơ về lối sống, điều kiện sống liên quan các bệnh mạn tính, bệnh không lây 

nhiễm để bảo đảm giám sát tình hình và xác định sớm các nhóm có nguy cơ cao. Việc phối 

hợp liên tuyến để phòng và quản lý bệnh chống các đợt cấp của bệnh mạn tính còn yếu. 

Nhân lực, công suất phòng xét nghiệm và các nguồn lực tài chính để sàng lọc và phát 

hiện sớm bệnh không lây nhiễm còn hạn chế. 

 

2.3. Phát triển mạnh YTDP, hoàn chỉnh mô hình tổ chức và củng cố mạng lƣới 
y tế cơ sở 

Kết quả đạt được 

Hệ thống tổ chức YTDP được tăng cường mạnh ở tuyến trung ương, được củng cố và 

nâng cấp ở tuyến địa phương (tỉnh, huyện, xã). Thông tư 03/2008/TTLT-BYT-BNV đã tháo 

gỡ một số khó khăn trong việc quản lý mạng lưới trạm y tế xã. 

Trên cơ sở Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001–2010, Bộ Y tế đã đánh giá tình 

hình thực hiện, qua đó điều chỉnh và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011–

2020, tạo một tầm nhìn mới cho CSSK tại trạm y tế xã nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng 

phạm vi hoạt động của CSSK ban đầu, đồng thời đưa vào để thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ. 

Chuẩn quốc gia hệ thống YTDP bắt đầu được triển khai áp dụng trong năm 2011, tạo 

tiêu chuẩn để đánh giá các đơn vị YTDP và giúp định hướng đầu tư cho YTDP. NSNN dành 

cho YTDP ở cấp trung ương và địa phương vượt 30% theo yêu cầu của Nghị Quyết 

18/2008/NQ-QH12 của Quốc hội. 

Một số dự án viện trợ đang được triển khai tốt để đầu tư, nâng cấp mạng lưới YTDP ở 

các địa phương. Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê kong, giai đoạn 1 

do ADB tài trợ đã hoàn thành. Giai đoạn 2 (2011–2015) đang bắt đầu triển khai thực hiện tại 

20 tỉnh và các viện vệ sinh dịch tễ và Pasteur. Dự án tiếp tục giúp tăng cường cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị và đào tạo trong mạng lưới YTDP từ tuyến huyện đến trung ương. Mọt số dự án 

khác như Dự án Hỗ trợ y tế vùng Đông bằng Sông Cửu Long, Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc 

Trung Bộ (do Ngân hàng thế giới tài trợ), Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế (do Quỹ toàn cầu viện 

trợ)… cũng có những nội dung đầu tư đáng kể cho YTDP về xây dựng cơ sở vật chất, cung 

cấp trang thiết bị và đào tạo cán bộ. 

Phối hợp liên ngành trong chăm sóc sức khỏe đã có những bước tiến đáng kể. Nổi bật 

là giữa ngành y tế và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong công tác phòng chống 
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các đại dịch cúm A(H5N1), A(H1N1), các bệnh từ gia súc lây sang người, cung cấp nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm 

tại trung ương và địa phương cũng đã được kiện toàn. Phối hợp thực hiện Chương trình quốc 

gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; phối hợp Ủy ban An toàn giao 

thông quốc gia để xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá tác động các can thiệp (rượu, lái xe). 

Khó khăn, hạn chế 

Trong lĩnh vực YTDP, mô hình tổ chức không thống nhất và rất phân tán giữa nhiều 

đơn vị khác nhau, đặc biệt là ở tuyến tỉnh (YTDP, phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, các Trung tâm phòng, chống lao, sốt rét, bệnh xã hội…) Điều này gây hạn chế 

trong sự phối hợp nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở làm việc và chia sẻ thông tin trong các 

hoạt động chuyên môn. Sự thiếu phối hợp giữa các phòng xét nghiệm của các đơn vị YTDP 

và bệnh viện có thể dẫn đến sự gia tăng giả tạo trong yêu cầu đầu tư trang thiết bị. Nhiều 

trang thiết bị cung cấp cho mạng lưới YTDP nhưng sử dụng dưới công suất. 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Y tế huyện đã được xây dựng, nhưng chưa được ban hành, áp dụng. 

Mặc dù đã được quan tâm tăng cường đầu tư, nhưng nhìn chung lĩnh vực YTDP các 

tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở, còn rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu, xuống cấp; thiếu 

trang thiết bị thiết yếu, thiếu cán bộ… 

Trung tâm y tế huyện chưa có nguồn đầu tư (trừ một số dự án viện trợ). Thu nhập cho 

cán bộ YTDP chưa đủ để thu hút và giữ chân cán bộ chuyên môn. 

Kinh phí, công cụ, trách nhiệm cho việc giám sát hỗ trợ còn yếu, giám sát CSSK tại 

tuyến xã, thôn, bản chưa đủ và chưa hiệu quả. 

3. Đánh giá chung 

Năm 2010 là năm kết thúc thực hiện Chiến lược Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân 

dân giai đoạn 2001–2010 theo Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Kết quả việc thực hiện Chiến lược cho thấy các chỉ số sức khỏe cơ bản đều đạt hoặc vượt 

mục tiêu đề ra. Năm 2010 cũng là năm thứ 2 liên tiếp ngành y tế đạt cả 19 chỉ tiêu do Quốc 

hội, Chính phủ giao. Nước ta đã hoàn thành sớm nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ có 

liên quan đến y tế. Tuy nhiên, lĩnh vực YTDP còn nhiều khó khăn, hạn chế, thể hiện tập trung 

vào những vấn đề sau đây: 

 Tổ chức bộ máy của các đơn vị liên quan đến YTDP còn có sự phân tán và thiếu hiệu 

quả do thiếu giải pháp đồng bộ và cách tiếp cận toàn diện, liên ngành ở một số lĩnh 

vực, bao gồm: cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, CSSK ban đầu, YTDP/y 

tế công cộng, giáo dục-truyền thông sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, 

chống HIV/AIDS… gây khó khăn trong việc bảo đảm tính nhất quán của chính sách 

và phân bổ nguồn lực tài chính, nhân lực hiệu quả.  

 Số liệu theo dõi, giám sát chưa đủ và ít được kiểm chứng. Các báo cáo về kết quả hoạt 

động do chính cán bộ triển khai chương trình thực hiện, thiếu sự kiểm tra khách quan, 

độc lập. Công tác giám sát hỗ trợ tuyến xã hạn chế ở nhiều địa phương.Sự phối hợp 

và chia sẻ thông tin giữa lĩnh vực YTDP và KBCB, giữa ngành y tế và ngành khác, và 

giữa nhà nước, xã hội và các đối tác quốc tế còn hạn chế. 

 Đối với một số lĩnh vực liên ngành (như an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường,…), 

vai trò của ngành y tế vẫn còn hạn chế, mới chỉ tập trung vào việc cung cấp bằng 

chứng về tác hại đối với sức khỏe người dân và việc vận động các bộ ngành khác thực 

hiện các hoạt động can thiệp. Nghiên cứu “gánh nặng bệnh tật” hoàn thành vào năm 



Chương 7: Cung ứng dịch vụ y tế 

67 

 

2011 [4]  cho thấy gánh nặng bệnh tật và một số yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, cần có cơ 

sở bằng chứng đầy đủ hơn để chứng minh rõ hậu quả đối với sức khỏe của những vấn 

đề như ô nhiễm môi trường, bạo hành trong gia đình, điều kiện làm việc, chế độ ăn, 

tiếp cận thuốc trừ sâu… và sử dụng bằng chứng đó để triển khai các can thiệp hiệu 

quả nhằm giảm nguy cơ, phòng bệnh và tai nạn thương tích. 

 Kiến thức của người dân về các yếu tố nguy cơ liên quan đến sức khỏe còn hạn chế. 

Cách tiếp cận theo hướng các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe đang được ứng dụng 

toàn cầu, nhưng chưa được nhận thức đầy đủ ở Việt Nam. Theo cách tiếp cận này 

không những chỉ ra trách nhiệm cá nhân để thay đổi hành vi nguy cơ (như hút thuốc 

lá, lạm dụng rượu bia), mà còn phải can thiệp cả các yếu tố kinh tế-xã hội có liên quan 

khác, như thu nhập thấp, điều kiện sống bị ô nhiễm, điều kiện làm việc nguy hiểm, 

trình độ học vấn và khả năng tiếp cận thông tin thấp, khó tiếp cận thực phẩm an toàn, 

thiếu không gian phù hợp để tập thể dục thể thao… 
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7.2. Khám bệnh, chữa bệnh  

1. Cập nhật chính sách mới  

Những năm gần đây, các định hướng chính sách trong lĩnh vực KBCB hầu như không 

thay đổi. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạng 

lưới KBCB theo định hướng công bằng, hiệu quả, nâng cao chất lượng. Cụ thể là: 

 Hoàn chỉnh mô hình tổ chức và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Nâng cao năng lực của 

trạm y tế xã; Bảo đảm cho người có BHYT được KBCB thuận lợi; Thực hiện tốt 

chính sách KBCB cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em và người dân 

tộc thiểu số, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. 

 Đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các cơ sở y tế công lập theo 

hướng tự chủ, công khai, minh bạch; Phát triển mạnh y học dân tộc kết hợp với y học 

hiện đại.  

 Khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Chuẩn hoá chất lượng dịch vụ y tế, chất 

lượng bệnh viện, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Nâng cao y 

đức, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động KBCB. Nâng cao năng lực và hoàn 

thành hoặc nâng cấp bệnh viện các cấp. Hiện đại hoá một số bệnh viện đầu ngành. 

Xây dựng thêm một số bệnh viện chuyên khoa có trình độ cao ở thành phố lớn, đặc 

biệt khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế thành lập các cơ sở y tế 

chuyên khoa có chất lượng cao. Mọi công dân khi có nhu cầu và khả năng đều được 

đáp ứng dịch vụ y tế chất lượng cao. 

Chính phủ chỉ đạo ngành y tế xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch 2011, hoàn 

thiện các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh; đổi mới 

cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng KBCB. 

 Khẩn trương trình dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp mở rộng các loại 

hình dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh (trong đó tập trung 

thu thập thông tin phản hồi người dân để đề ra giải pháp phù hợp). Chủ trì, phối hợp 

với UBND thành phố Hà Nội xây dựng Đề án Trung tâm y tế kỹ thuật cao quốc tế ở 

Bệnh viện Bạch Mai [66].  

 Phát triển ngành y tế tiến tới việc để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ 

bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng [74]. 

 Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến 

2020. Hiện đại hóa và phát triển mạnh y, dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y, dược cổ 

truyền [75]. 

 Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng KBCB từ cơ sở đến trung ương. 

Tăng cường luân phiên cán bộ giúp tuyến dưới nâng cao trình độ. Nâng cao y đức; 

đấu tranh đẩy lùi các tiêu cực trong KBCB. Quản lý chặt chẽ các hoạt động KBCB tư 

nhân; Bảo đảm thực hiện tốt chính sách KBCB và BHYT cho người nghèo. Giảm quá 

tải bệnh viện (chủ yếu thông qua đầu tư xây dựng, nâng cấp bệnh viện) [76]. 

Kế hoạch 5 năm (2011–2015) của ngành y tế đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 

về củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KBCB bao gồm: 
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 Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh; quy chế, quy trình chuyên môn trong KBCB; Thực hiện xử phạt khắc phục hậu 

quả đối với vi phạm đạo đức nghề nghiệp.)  

 Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới KBCB; Chống quá tải bệnh viện;  

 Điều chỉnh phân tuyến kỹ thuật theo hướng mở rộng dịch vụ, kỹ thuật y tế, tạo điều 

kiện cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng ở nơi gần nhất; Tiếp tục 

triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền; Củng cố hệ thống 

tổ chức y dược học cổ truyền từ trung ương đến địa phương. 

 Nâng cao chất lượng dịch vụ KBCB: Đặc biệt lưu ý khắc phục tình trạng lạm dụng 

thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật cao. Triển khai thực hiện các quy 

định về cấp chứng chỉ hành nghề theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện Quyết định 1816/QĐ-BYT. 

 Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện, quản lý tài chính bệnh viện: Triển khai Nghị 

định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế.  

2. Tình hình thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra 

2.1. Kết quả, tiến bộ 

2.1.1 Tăng cường khả năng tiếp cận và công bằng trong khám chữa bệnh 

Với những nỗ lực của ngành y tế và chính quyền các cấp, mạng lưới y tế cơ sở tiếp 

tục được củng cố. Bộ Y tế và Bộ Nội vụ thống nhất tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 

03/2008/TTLT-BYT-BNV về hệ thống tổ chức y tế ở địa phương để có những đánh giá toàn 

diện và xem xét việc sửa đổi nếu cần thiết. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 950/2007/QĐ-

TTg đầu tư cho trạm y tế xã vùng khó khăn. 

Triển khai thực hiện Luật BHYT theo hướng tăng quyền lợi của người bệnh có 

BHYT, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Chương trình 527/CTr-BYT về nâng cao chất 

lượng, tăng cường sự hài lòng của người bệnh BHYT, triển khai thí điểm phương thức thanh 

toán theo định suất, đã và đang tiếp tục thúc đẩy tiến độ mua BHYT cho người nghèo, trẻ em 

dưới 6 tuổi, người trong diện chính sách và người dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2010, tỷ lệ 

BHYT đã đạt khoảng 60% tổng số dân (50,771 triệu). Tiếp tục nghiên cứu mở rộng KBCB 

BHYT tại tuyến huyện và tuyến xã. Đã thực hiện KBCB BHYT ở 60% tổng số trạm y tế xã 

[77]. 

 Đang xây dựng Thông tư hướng dẫn CSSK người cao tuổi, thực hiện Luật Người cao 

tuổi.  

2.1.2 Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người dân 

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Quốc hội, Đề án 47 đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh 

viện huyện, đa khoa khu vực liên huyện và Đề án 930 đầu tư cho hệ thống bệnh viện đa khoa, 

chuyên khoa ung bướu, lao, tâm thần, sản-nhi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 

triển khai.  

Đề án 47 được thực hiện từ năm 2008, đến nay, số vốn trái phiếu Chính phủ đã được 

giao là 9150 tỷ đồng, đạt 65,4% so với kế hoạch, 591 bệnh viện huyện đã được giao vốn nâng 

cấp, cải tạo hoặc xây mới. Đề án 930 được phê duyệt và thực hiện từ năm 2009, đến nay, số 

vốn trái phiếu Chính phủ đã được giao là 5200 tỷ đồng, đạt 16% so với kế hoạch, 51 bệnh 

viện đa khoa tỉnh, 48 bệnh viện chuyên khoa lao, 35 bệnh viện chuyên khoa tâm thần, 23 

bệnh viện chuyên khoa nhi/sản nhi, 6 bệnh viện, trung tâm ung bướu và Trường đại học Y 
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dược Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Trung ương thuộc Bộ Y tế. (theo báo cáo của Vụ Kế hoạch-Tài chính). 

Hai đề án trên thể hiện sự quan tâm của Chính phủ trong việc tăng đầu tư cho y tế, cải 

thiện nguồn lực cho y tế với bước đột phá trong đầu tư cho hệ thống KBCB. Tuy nhiên, Nghị 

quyết 11 của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cấp vốn trái phiếu 

Chính phủ cho y tế. 

Đề án phát triển trung tâm y tế chuyên sâu đang được xây dựng nhằm phát triển năng 

lực chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến cuối, tạo đà phát triển kỹ thuật trong 

KBCB, tiến kịp các nước tiên tiến trong khu vực. 

Tổ chức mạng lưới cung ứng dịch vụ KBCB được phát triển rộng khắp. Các bệnh 

viện đã có nhiều cố gắng nâng số giường bệnh thực kê giường bệnh viện lên 187 998, tăng 

hơn 18 520 giường so với năm 2009. Chỉ tiêu giường bệnh đạt 20,5 trên 10 000 dân (không 

tính giường bệnh của trạm y tế xã), đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy vậy, số giường bệnh của 

bệnh viện tư nhân mới đạt 0,9 giường bệnh/10 000 dân [78], chưa đạt chỉ tiêu Chính phủ giao 

trong Quy hoạch là 2,5 giường bệnh tư nhân/10 000 dân. Toàn quốc có 5 bệnh viện y học cổ 

truyền thuộc khối các bộ, ngành, 53 bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh/thành phố với quy 

mô trung bình 127 giường kế hoạch và 140 giường bệnh thực kê. Có 13 tỉnh/thành phố chưa 

thành lập bệnh viện y học cổ truyền. Tại các bệnh viện đa khoa, có 42,3% bệnh viện có khoa 

y học cổ truyền, 47% bệnh viện có tổ y học cổ truyền. Năm 2010, tỷ lệ giường bệnh y học cổ 

truyền trên tổng số giường bệnh toàn quốc là 7,3%. 

Chỉ số tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2010 là 80%, trong đó, 95% trạm y 

tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi, 70% có bác sỹ, 74,3% có cán bộ y học cổ truyền, 

79,3% trạm y tế xã có hoạt động KBCB bằng y học cổ truyền, 79,9% có vườn thuốc nam; 

85% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động.  

Khả năng cung ứng dịch vụ y tế đã được cải thiện. Năm 2010 các bệnh viện đã khám 

và điều trị ngoại trú cho 111 128 460 lượt người, tăng không đáng kể so với năm 2009; đã 

điều trị 9 908 758 lượt người bệnh nội trú, tăng 3,6% so với năm 2009, trong đó ở khối bệnh 

viện tư nhân tăng 10,9%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng chung. Tỷ lệ KBCB bằng y học cổ 

truyền năm 2010 so với tổng số KBCB ở tuyến xã là 24,6%, ở tuyến huyện là 9,1% và ở 

tuyến tỉnh là 8,8%. Tỷ lệ điều trị nội trú bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại ở 

tuyến huyện chiếm 17,1% và ở tuyến tỉnh chiếm 8,6%. 

Công suất sử dụng giường bệnh trung bình chung năm 2010 là 98,8%, giảm so với 

năm 2009 (103,4%). Ngày điều trị trung bình giảm nhẹ (6,8 ngày năm 2010 so với 7,0 ngày 

năm 2009). Tình hình quá tải bệnh viện vẫn còn, tập trung ở một số bệnh viện trung ương và 

bệnh viện tuyến cuối, đặc biệt là một số chuyên khoa: ung bướu, tim mạch, nội tiết và các rối 

loạn chuyển hóa, thần kinh, tiết niệu, nhi... 

Số lượng phẫu thuật năm 2010 là 2,2 triệu ca, tăng 4,8% so với năm 2009, trong đó 

phẫu thuật đặc biệt tăng 11%, phẫu thuật nội soi tăng 16,5%. Số lượng thủ thuật tăng mạnh 

đến 8,8 triệu ca tăng 37% so với năm 2009. Năm 2010 cũng là năm có dấu ấn về phát triển kỹ 

thuật cao, chuyên sâu với sự kiện 2 ca ghép tim đầu tiên đã thực hiện thành công, đã thực 

hiện ghép thận từ người cho chết não, ghép gan cho bệnh nhi 2 tháng tuổi. Các kỹ thuật 

chuyên sâu khác như can thiệp tim mạch, mạch máu, phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp, 

chẩn đoán sớm ung thư, ứng dụng robot trong phẫu thuật thể hiện năng lực chuyên môn kỹ 

thuật của bệnh viện tuyến cuối đã được cải thiện đáng kể. 

Sau 2 năm thực hiện đề án luân phiên, luân chuyển cán bộ đã có tổng số 3665 lượt cán 

bộ tuyến trung ương hỗ trợ tuyến tỉnh và 1905 lượt cán bộ tuyến tỉnh hỗ trợ tuyến huyện. Đã 

chuyển giao 4206 kỹ thuật. Đã có 3234 lượt bác sỹ từ huyện xuống KBCB tại tuyến xã cho 
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3 539 314 lượt người bệnh. Hiện nay, thường xuyên có khoảng 450 cán bộ đi luân phiên [79]. 

Nhằm thể chế hóa những thành công từ đề án này, Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định quy 

định về nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ y tế đối với vùng kinh tế-xã hội khó khăn của đất 

nước.  

Hệ thống chuyển tuyến đang được nghiên cứu điểu chỉnh. Thông tư hướng dẫn phân 

tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đang chuẩn bị ban hành. 

2.1.3 Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được quan tâm  

Ngành y tế bước đầu đã quan tâm đến chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, chất lượng bệnh 

viện nhằm từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế. Bộ Y tế đã thành 

lập Phòng Quản lý chất lượng tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Đã xây dựng và ban hành 

Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý phòng xét nghiệm y học từ 

nay đến năm 2020. Đã thành lập và đi vào hoạt động 3 trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét 

nghiệm. Đang xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng bệnh viện và Kế hoạch quốc 

gia cải thiện chất lượng dịch vụ KBCB. Kiểm tra bệnh viện vẫn được thực hiện hằng năm. 

Một số giải pháp kiểm soát chất lượng: bình bệnh án, đường dây nóng đã được triển khai thực 

hiện.  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng đang được triển 

khai xây dựng là một trong những căn cứ để tiến hành đánh giá và cấp phép hoạt động đối 

với các cơ sở KBCB không phân biệt y tế công lập hay ngoài công lập. Bộ Y tế đã ban hành 

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn điều kiện, thủ tục cấp phép, cấp 

chứng chỉ hành nghề. Ban Chỉ đạo và các ban soạn thảo hướng dẫn điều trị, hướng dẫn quy 

trình kỹ thuật đã được thành lập và đang thúc đẩy triển khai xây dựng các hướng dẫn điều trị, 

hướng dẫn quy trình kỹ thuật [80]. Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà 

nước giai đoạn 2011–2015: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ 

bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” được phê duyệt (Quyết định số 3061/QĐ-BKHCN, 

ngày 30/9/2011) với mục tiêu làm chủ được một số kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong dự 

phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật ở người; ứng dụng thành công các kỹ thuật và công 

nghệ tiên tiến để sản xuất thuốc có chất lượng cao… 

2.1.4 Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện 

Đề án đổi mới cơ chế quản lý và cơ chế tài chính bệnh viện đang trình Chính phủ. 

Khung giá viện phí mới theo hướng tính đúng, tính đủ nhằm bảo đảm duy trì và phát triển 

mạng lưới cơ sở KBCB. Quản lý KBCB là vấn đề được Bộ Y tế quan tâm. Năm 2010, bên 

cạnh các cơ sở đào tạo về quản lý bệnh viện từ các trường y, y tế công cộng, Trung tâm phát 

triển năng lực quản lý KBCB thuộc Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ra đời với kế hoạch phát 

triển lâu dài là tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo về quản lý bệnh viện. Bộ Y tế 

đã tổ chức một số lớp tập huấn về quản lý bệnh viện, quản lý tài chính, quản lý chất lượng 

cho đội ngũ lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng đã được triển khai. Chương trình 

tập huấn về quản lý bệnh viện đang tiếp tục được hoàn thiện, trước mắt tập trung vào các 

khóa tập huấn cơ bản về quản lý bệnh viện và sẽ tiếp tục phát triển các khóa tập huấn chuyên 

sâu như: quản lý chất lượng, quản lý nhân lực, quản lý tài chính bệnh viện... [81]. 

2.1.5 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong khám, chữa bệnh 

Năm 2011, Chính phủ đã ban hành một số văn bản quan trọng liên quan đến chất 

lượng và quản lý dịch vụ KBCB: Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011, quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh với 4 nội dung chính: Quy định về các 

hình thức tổ chức của cơ sở KBCB; Lô trình cấp phép hoạt động đối với cơ sở KBCB của 
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Nhà nước; Lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề đang tham gia KBCB 

ở các cơ sở KBCB của Nhà nước; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quản lý chất 

lượng và tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở KBCB. Ngày 21/10/2011, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 96/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về KBCB với 

các quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính ở các lĩnh vực: Vi phạm quy định hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề; Vi 

phạm các điều kiện và sử dụng giấy phép hoạt động của cơ sở KBCB; Vi phạm quy định 

chuyên môn kỹ thuật; Vi phạm quy định về sử dụng thuốc trong điều trị nội trú; Vi phạm quy 

định về điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp, sinh con theo phương pháp khoa học, xác định 

lại giới tính, hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và các quy định khác. Ngày 14/11/2011, 

Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong KBCB, 

có hiệu lực từ 1/1/2012, theo đó các cơ sở KBCB phải mua bảo hiểm trách nhiệm trong 

KBCB; doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho cơ sở KBCB trong một số 

trường hợp xảy ra tai biến do sai sót chuyên môn kỹ thuật gảy ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của 

người hành nghề tại cơ sở KBCB ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Bộ Y tế đã ban hành 

một số văn bản như: Thông tư 07/2011/QĐ-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm 

sóc người bệnh trong bệnh viện; Thông tư 08/2011/TT-BYT Hướng dẫn về công tác dinh 

dưỡng, tiết chế trong bệnh viện; Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ 

truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư 15/2011/TT-BYT 

quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện. Thông tư số 

22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện; 

Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở 

KBCB; Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng trong 

các cơ sở KBCB được quỹ BHYT thanh toán. 

Quy hoạch mạng lưới phòng chống ung thư, Quy hoạch phát triển mạng lưới phòng 

chống lao và bệnh phổi đã được ban hành. Năm 2011 tiếp tục hoàn thiện và trình ban hành 

quy hoạch phát triển mạng lưới phòng chống tâm thần, nhi và sản nhi và xem xét phê duyệt 

quy hoạch phát triển mạng lưới bức xạ trong y tế. 

2.2. Khó khăn, hạn chế 

2.2.1 Vẫn còn những cản trở ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và công bằng trong 

khám, chữa bệnh  

Mô hình tổ chức y tế địa phương, cả tuyến huyện và tuyến tỉnh đều chưa có sự thống 

nhất, ảnh hưởng đến triển khai công tác CSSK ban đầu và thực thi các chương trình, mục tiêu 

y tế quốc gia. 

Chưa thực hiện phân hạng bệnh viện tư nhân nên có một số khó khăn khi tính viện phí 

đối với người bệnh BHYT vào KBCB tại bệnh viện tư . 

Vấn đề chuyển tuyến BHYT, thủ tục KBCB BHYT có nhiều khâu hành chính phức 

tạp. Một số đối tượng phải tham gia BHYT theo lộ trình, chưa được thực hiện. Mới chỉ có 

khoảng 50% đối tượng doanh nghiệp tham gia BHYT. Mặc dù Nhà nước có chính sách hỗ trợ 

50% mệnh giá BHYT, nhưng việc thực hiện mua thẻ BHYT cho người cận nghèo còn gặp rất 

khó khăn, trong đó có việc xác định đối tượng cận nghèo. Khó khăn trong thực hiện đồng chi 

trả, đặc biệt đối với người bệnh mạn tính, bệnh nặng, chi phí lớn, nhóm người nghèo, cận 

nghèo, dân tộc thiểu số. Vướng mắc trong thanh toán giữa cơ sở KBCB và cơ quan BHXH. 

Mạng lưới chuyển tuyến hoạt động không hiệu quả. Quy định về phân tuyến mới chỉ 

mang tính chất tương đối, chưa có sự ràng buộc về thực hiện kỹ thuật ở các tuyến. Các bệnh 

viện tuyến dưới có thể phát triển kỹ thuật theo khả năng chuyên môn, cơ sở vật chất và trang 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-152011TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-co-so-ban-le-thuoc-trong-benh-/18963DAD-0FC1-4812-8267-2E03DC248E95/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-152011TTBYT-cua-Bo-Y-te-quy-dinh-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-co-so-ban-le-thuoc-trong-benh-/18963DAD-0FC1-4812-8267-2E03DC248E95/default.aspx
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thiết bị. Chưa có quy định về tỷ lệ thực hiện kỹ thuật các loại đối với bệnh viện các tuyến. 

Bệnh viện tuyến trên vẫn nhận bệnh nhân nhẹ và triển khai các kỹ thuật đơn giản mà đáng lẽ 

cần phải thực hiện ở tuyến dưới. Vấn đề chuyển tuyến đối với người bệnh BHYT còn có 

nhiều phức tạp do các bệnh viện tuyến dưới có xu hướng giữ người bệnh điều trị tại đơn vị 

nhưng người bệnh thường muốn chuyển lên tuyến trên gây quá tải và ảnh hưởng đến chất 

lượng KBCB. Các bệnh nhân trả viện phí có thể đi khám bệnh ở bất cứ đâu, không tuân theo 

tuyến kỹ thuật, gây quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. 

Mạng lưới KBCB y học cổ truyền hình thành và phát triển nhưng hầu hết các chỉ tiêu 

trong Chính sách quốc gia về y học cổ truyền đều chưa đạt. Một số văn bản, chính sách còn 

chưa đồng bộ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Đầu tư cho y học cổ truyền còn hạn 

chế, nhận thức về tầm quan trọng của mạng lưới y học cổ truyền chưa cao. 

2.2.2 Hiệu quả trong cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh cần được quan tâm hơn nữa 

Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở KBCB thông qua đề án điều chỉnh 

khung giá viện phí (Thông tư số 14 đã quá lạc hậu, không bảo đảm thu hồi chi phí KBCB và 

phát triển cơ sở KBCB), cần tiếp tục khắc phục những mặt trái của cơ chế tự chủ bệnh viện 

hiện đang thực hiện theo Nghị định số 43/NĐ-CP như nguy cơ lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét 

nghiệm, không bố trí đủ nhân lực chăm sóc người bệnh ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và 

gây lãng phí nguồn lực, kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm mới bước đầu triển khai, có hiện 

tượng không công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở KBCB gây lãng phí. Các công 

nghệ kỹ thuật cao, thuốc mới đang được ứng dụng rộng rãi nhưng chưa thực hiện đánh giá 

công nghệ y tế nên chưa thể loại bỏ những công nghệ kém hiệu quả và thuốc kém tác dụng 

góp phần làm chi phí y tế ngày càng gia tăng. 

2.2.3 khó khăn trong kiểm soát chất lượng dịch vụ KBCB 

Chương trình kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm mới triển khai bước đầu. Chưa có hệ 

thống phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia nên chưa thể tiến hành kiểm chuẩn chất lượng 

xét nghiệm toàn quốc.  

Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế quốc gia chưa được hình thành. Các 

phương pháp kiểm soát, quản lý chất lượng dịch vụ mới chỉ áp dụng mang tính chất tự phát, 

mới chỉ được áp dụng ở một số bệnh viện tiên phong. 

Chưa thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng chuyên môn từ bên ngoài. Chưa 

có chương trình kiểm tra, đánh giá sử dụng thuốc, thực hiện kỹ thuật và hướng dẫn chuyên 

môn định kỳ và theo chuyên đề. Hiện nay đã có một số chỉ số chất lượng lâm sàng quốc gia, 

song việc đo lường chất lượng lâm sàng chưa được thực hiện phổ biến ở các bệnh viện.  

Tình trạng quá tải mặc dù đã giảm ở một số bệnh viện tuyến cuối, nhưng vẫn còn khá 

phổ biến. Năng lực chuyên môn kỹ thuật ở tuyến dưới còn hạn chế.  

Đầu tư cho một số bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối còn chậm, chưa đáp ứng yêu 

cầu. Cơ chế tự chủ tạo xu hướng phá vỡ hệ thống chuyển tuyến, cơ sở KBCB tuyến trên thực 

hiện nhiều kỹ thuật KBCB thông thường. 
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7.3. Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Chăm sóc sức khoẻ 
sinh sản 

1. Cập nhật chính sách mới  

Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra mục tiêu “duy trì mức sinh thay thế, bảo 

đảm cân bằng giới tính hợp lý, nâng cao chất lượng dân số”; “tốc độ tăng dân số ổn định ở 

mức khoảng 1%” [17]... “Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ bà mẹ và 

trẻ em, giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng dân số”. 

 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam 

giai đoạn 2011–2020 (Quyết định số 2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2011). Chính phủ đã ban 

hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực dân số như: Nghị định 18/2011/NĐ-CP, ngày 

17/3/2011, về sửa đổi Khoản 6, Điều 2 của Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 8/3/2010, 

liên quan đến “trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con”, như sau: “Cặp vợ 

chồng đã có con riêng (con đẻ), sinh 1 hoặc 2 con, nếu 1 trong 2 người đã có con riêng (con 

đẻ); Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ), sinh 1 hoặc 2 con trở lên trong cùng 1 lần sinh, 

nếu cả 2 người đã có con riêng (con đẻ).
8
  

Kế hoạch hành động giai đoạn 2010–2015 [82] thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 

01/4/2009 của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện các quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp của Nghị Quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung giải quyết 

những khuyết điểm, yếu kém; xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan nhà nước ở 

trung ương và địa phương nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trong 

giai đoạn 2010–2015. 

Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 12 hằng năm là “Tháng hành động quốc 

gia về Dân số” [83], nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn 

thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác 

DS-KHHGĐ đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời tăng cường sự tham gia, 

phối hợp của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, 

các tổ chức quốc tế đối với công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam. 

Quyết định số 612/QĐ-TTg, ngày 6/5/2010, của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ 

sung kinh phí giải quyết chế độ đối với cán bộ DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn phải nghỉ 

việc do sắp xếp lại tổ chức, nhằm hỗ trợ mức 350 000 đồng/mỗi năm công tác đối với cán bộ 

làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại xã, phường, thị trấn phải nghỉ việc do sắp xếp 

lại tổ chức. 

Về lĩnh vực chăm sóc SKSS, Bộ Y tế đã ban hành các tài liệu hướng dẫn, gồm:  

Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010, về việc hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP, ngày 5/8/2008, của Chính phủ về xác định lại giới 

tính, trong đó quy định những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính; quy trình thẩm 

định và cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được can thiệp y tế xác định lại giới tính. 

Quyết định số 681/QĐ-BYT ngày 26/2/2010 ban hành tài liệu “Hướng dẫn về thiết kế mẫu, 

                                                 
8
 Trước đó, Nghị định  20/2010/NĐ-CP quy định chung cả hai trường hợp như sau: ―Cặp vợ chồng 

mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng 
một lần sinh‖.  
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danh mục trang thiết bị trung tâm chăm sóc SKSS” tuyến tỉnh/thành phố, nhằm giúp các địa 

phương tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị một cách thống nhất; Quyết định số 

4236/QĐ-BYT ngày 02/11/2010 ban hành “Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ”, nhằm giúp 

các địa phương nâng cao tính chính xác trong thống kê tử vong mẹ ở Việt Nam; Quyết định 

số 5231/QĐ-BYT ngày 28/12/2010 về việc phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán xử trí 

các tai biến sản khoa và cơ số thuốc cấp cứu tai biến sản khoa, nhằm giúp các địa phương cập 

nhật những kiến thức mới trong xử trí và sử dụng thuốc cấp cứu để giảm tai biến sản khoa. 

Ngày 19/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 579/QĐ-TTg về việc 

phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011–2020. Chiến lược này đề ra 

các chỉ tiêu cụ thể, trong đó có các chỉ tiêu liên quan ngành y tế, gồm: tuổi thọ trung bình đạt 

74 (năm 2015) và 75 tuổi (năm 2020); chiều cao trung bình thanh niên đạt trên 1,63 m (năm 

2015) và 1,65 m (năm 2020); tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đạt dưới 10% (năm 

2015) và dưới 5% (năm 2020). 

Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011–2030. Đề án đưa ra 

tiêu chí đến năm 2020, nam 18 tuổi, cao trung bình 167 cm, nữ 18 tuổi cao trung bình 156 

cm; đến năm 2030, nam 18 tuổi cao trung bình 168,5 cm, nữ 18 tuổi cao trung bình 157,5 cm. 

Đối tượng của đề án là bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 

tuổi. Bộ Y tế sẽ thực hiện chương trình 1 và 2 trong số 4 chương trình của Đề án. 

Dự kiến trong năm 2011 

 Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai 

đoạn 2011–2020”. 

 Xây dựng “Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới KBCB chuyên ngành sản phụ khoa 

và nhi khoa”. 

 Xây dựng và ban hành các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về SKSS, như: hướng dẫn 

triển khai đơn nguyên sơ sinh tại các cơ sở y tế; Hướng dẫn chăm sóc sản khoa và 

chăm sóc sơ sinh thiết yếu; Hướng dẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS cho người 

có HIV; Hướng dẫn liên kết - phối hợp các dịch vụ phòng chống HIV với nhiễm 

khuẩn lây qua đường tình dục và với các dịch vụ chăm sóc SKSS khác; Hướng dẫn 

thực hiện dự phòng ung thư cổ tử cung; Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, thụ tinh 

trong ống nghiệm … 

2. Tình hình thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra 

2.1. Kết quả đạt đƣợc 

2.1.1 Dân số - KHHGĐ 

Mức sinh 

Tỷ suất sinh thô (CBR) giảm từ 18,6‰ (2005) xuống 16,9‰ (2007), 17,6‰ (2009) và 

đạt khoảng 17,1‰ năm 2010. Mức giảm tỷ suất sinh thô trong 5 năm 2006–2010 là 1,5‰, 

bình quân mỗi năm giảm 0,3‰, đạt mục tiêu đề ra là giảm 0,25‰ bình quân mỗi năm trong 

giai đoạn 2006–2010. 

Tỷ lệ sinh con thứ 3 có xu hướng giảm nhanh từ 20,8% (2005) xuống 18,5% (2006), 

16,7% (2007), xuống còn 16,1% (2009), năm 2010 chỉ còn xấp xỉ 15,1%. 
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Với tỷ suất sinh thô giảm dần như vậy nên tổng tỷ suất sinh (TFR) tiếp tục giảm từ 

2,11 con (2005) xuống 2,07 con (2007) và 2,03 con (2009), dự kiến 2010 là 2,01 con, như 

vậy đã đạt mục tiêu đề ra về mức sinh thay thế. 

Quy mô và tốc độ tăng dân số 

Về quy mô dân số, Việt Nam xếp thứ 13 trên thế giới và thứ 3 trong các nước 

ASEAN, sau In-đô-nê-xia và Phi-líp-pin. Năm 2005, dân số Việt Nam là 82,39 triệu người, 

năm 2009 tăng lên 85,79 triệu người và năm 2010 là 86,92 triệu người, đạt chỉ tiêu đề ra là 

dưới 89 triệu người vào năm 2010. 

Mật độ dân số Việt Nam cao tới 259 người/1km
2
, nằm trong nhóm các nước có mật 

độ dân số cao nhất thế giới (gấp hơn 2 lần mật độ dân số của Châu Á và gấp 1,8 lần mật độ 

dân số của Trung Quốc). 

Tỷ lệ tăng dân số bình quân hằng năm thời kỳ 1999–2009 là 1,2%, giảm 0,5% so với 

thời kỳ 1989–1999. Năm 2010 tỷ lệ này là 1,05% (mục tiêu đề ra là 1,14% năm 2010). 

Tỷ số giới tính khi sinh 

 Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam hiện nay đã ở mức cao, đang tiếp tục gia tăng 

và lan rộng ra toàn quốc. Theo kết quả Tổng điều tra dân số, trong 20 năm từ 1979 đến năm 

1999, tỷ số giới tính khi sinh đã bắt đầu tăng được xem là vượt ngưỡng sinh học bình thường 

ở mức 107, đã tăng lên đến 111 bé trai/100 bé gái vào năm 2009. Trong thời gian gần đây, tỷ 

số này có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh. Vì vậy cần có những giải pháp quyết liệt, thích 

hợp cả về chuyên môn kỹ thuật và phong tục, tập quán để khống chế việc gia tăng này. 

Về sử dụng các biện pháp tránh thai  

Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai vẫn duy 

trì ở mức độ cao và tiếp tục tăng: từ 76,8% (2005) lên 78,0% (2006), 79% (2007), 79,5% 

(2008) và năm 2010 là 78,0%, trong đó chủ yếu tăng các biện pháp tránh thai hiện đại: từ 

65,8% (2005) lên 68,8% (2008) và năm 2010 là 67,5%, đạt mục tiêu đề ra. Số cặp vợ chồng 

sử dụng các biện pháp tránh thai từ 9,52 triệu (2005) tăng lên 10,67 triệu năm 2010. Bình 

quân trong giai đoạn 2006–2010 mỗi năm tăng thêm khoảng 320 000 cặp vợ chồng sử dụng 

các biện pháp tránh thai. 

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số 

Các mô hình thử nghiệm bước đầu đã có nhiều kết quả: 

 Mô hình “tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” triển khai từ năm 2003 đến 2010 

đã mở rộng tại 497 xã, phường thuộc 42 tỉnh/thành phố. 

 Thực hiện đề án “Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh” nhằm phát hiện sớm một số 

bệnh bẩm sinh, dị tật sơ sinh, khuyết tật về gen để được tư vấn và hỗ trợ về chuyên 

môn đối với cha mẹ của trẻ. Năm 2010 đã mở rộng triển khai tại 30 tỉnh/thành phố, 

thành lập 3 trung tâm sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh ở 3 khu vực: miền bắc 

tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, miền trung tại Trường Đại học Y dược Huế và 

miền nam tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, các cơ sở này đã hỗ trợ kỹ thuật và chuyển 

giao công nghệ xây dựng mạng lưới sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho các tỉnh/thành 

phố. 

 Tiếp tục thử nghiệm các mô hình giảm tỷ lệ bệnh Thalassemia tại cộng đồng tỉnh Hòa 

Bình; phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh, còn ống động 

mạch, tăng sản thượng thận bẩm sinh; từ năm 2007, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình đã chỉ đạo thực hiện mô hình "Nâng cao chất lượng dân số một số dân tộc ít 
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người" với nhiều hoạt động CSSK, giáo dục, văn hóa, nhằm làm giảm tình trạng tảo 

hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh con sớm, sinh dày trong nhân dân bốn dân tộc 

thiểu số ở Lai Châu ... Năm 2010, mô hình này đã mở rộng ra 6 tỉnh: Hà Giang,Thanh 

Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định và Gia Lai.  

Kinh phí đầu tư cho chương trình DS-KHHGĐ giai đoạn 5 năm (2006–2010) là 3625 

tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương là 2995 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 245 tỷ 

đồng và nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài là 385 tỷ đồng. Tính bình quân mỗi năm, NSNN 

đầu tư 599 tỷ/năm, như vậy mức đầu tư bình quân 1 người dân là 7050 đồng/người/năm 

(tương đương 0,42 USD/người/năm) [84]. 

2.1.2 Sức khỏe sinh sản 

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - Làm mẹ an toàn 

Tỷ lệ quản lý các bà mẹ có thai (gọi tắt là quản lý thai) chung toàn quốc đạt 95% 

(2010) tăng 0,4% so với năm 2009, cho thấy nhận thức và hành vi của các bà mẹ đã có 

chuyển biến tích cực, đồng thời cũng phản ánh vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ y tế, nhất 

là y tế cơ sở trong mạng lưới chăm sóc SKSS. 

Năm 2010 tỷ lệ phụ nữ khám thai theo quy định “3 lần trong 3 thời kỳ thai nghén” đã 

đạt mức 81,9%. So với tỷ lệ khám thai 3 lần trước đây (chỉ nói lên số lượng) thì giảm 6,4% so 

với năm 2009. Nhưng chỉ số mới lại nói lên chất lượng chăm sóc trong 3 thời kỳ nhằm phát 

hiện và can thiệp kịp thời các yếu tố nguy cơ để giảm tai biến sản khoa và tử vong mẹ. Tỷ lệ 

phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván đủ 2 mũi là 94,2% đã được duy trì từ nhiều năm nay 

nhằm hạn chế tối đa số trẻ sơ sinh bị uốn ván rốn. 

Năm 2010, tỷ lệ phụ nữ đẻ do cán bộ được đào tạo hỗ trợ trung bình cả nước đạt 

95,7%, tăng so với năm 2009. Tỷ lệ đẻ tại nhà được ước tính vẫn còn khá cao ở một số vùng 

như Tây Bắc (35,6%), Tây Nguyên ( 15%), Đông Bắc ( 12%). Tỷ lệ trung bình bà mẹ 

được chăm sóc sau sinh trong toàn quốc 2010 là 92,5% tăng 3,4% so với năm 2009. Đáng 

chú ý là tỷ lệ chăm sóc sau sinh tuần đầu khá cao (81,9%). 

Tỷ suất mắc tai biến sản khoa năm 2010 là 2,8‰ cao hơn 0,6‰ so với năm 2009, có 

xu hướng tăng đối với nhiễm trùng và sản giật. Tổng số ca chết do từng nguyên nhân (trừ vỡ 

tử cung) cũng tăng nhẹ. 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số 1/4/2009, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi còn 

16/1000 trẻ đẻ sống. Mặc dù số liệu điều tra cao hơn số liệu báo cáo nhưng nếu căn cứ vào số 

liệu điều tra thì chỉ tiêu về giảm tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi đều đã đạt được 

mục tiêu của Chiến lược quốc gia về chăm sóc SKSS vào năm 2010. Trong năm 2010, công 

tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vẫn tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện. Năm 

2010, tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm 0,9% so với năm 2009, còn 

18,0% và giảm đều ở tất cả 6 vùng. Năm 2010 tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em là 

31,0%, giảm 0,9% so với năm 2009, tuy nhiên đây vẫn là mức rất cao. 

Dịch vụ phá thai an toàn 

Qua giám sát cho thấy các quy trình phá thai được thực hiện nghiêm túc, phòng thủ 

thuật bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, vô khuẩn, dụng cụ đầy đủ, kỹ năng 

tư vấn được cải thiện. 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 300 251 trường hợp phá thai trên tổng 

số 1 027 907 trường hợp trẻ đẻ sống. Tỷ số phá thai so với số đẻ chung của toàn quốc ước 

tính của năm 2010 là 0,28. 9 tháng năm 2010 có 1142 trường hợp tai biến phá thai và 3 
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trường hợp tử vong do tai biến phá thai. Tỷ lệ tai biến do phá thai là 0,48% tăng 0,3% so với 

năm 2009. 

Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản/nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục và 

HIV/AIDS, phòng ngừa ung thư cổ tử cung, dự phòng và điều trị vô sinh 

Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản/nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục và 

HIV/AIDS: Trong 9 tháng 2010 đã khám phụ khoa cho 9 808 235 lượt phụ nữ, trong đó 

4 293 608 người được điều trị (tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái). Số lượt khám trung bình 

cho 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 0,51 lần, tương đương năm 2009. Số lần điều trị trung 

bình là 0,22, tăng 0,02 lần điều trị so với năm 2009. 

Sàng lọc và phòng ngừa ung thư cổ tử cung: Trong năm 2010 Vụ Sức khỏe Bà mẹ và 

trẻ em đã tiếp tục triển khai thí điểm hoạt động dự phòng ung thư cổ tử cung thứ cấp, áp dụng 

phương pháp sàng lọc bằng khám phụ khoa kết hợp với quan sát bằng mắt thường với dung 

dịch acid acetic (VIA). Tổng cộng đã triển khai sàng lọc cho tổng số 29 000 phụ nữ, trong đó 

phát hiện tỷ lệ VIA dương tính 3,5–5,7% và trong số người được phát hiện bệnh, 40% được 

điều trị áp lạnh. 

Dự phòng và điều trị vô sinh: Đến năm 2010, 40/64 Trung tâm chăm sóc SKSS
9
 đã 

triển khai khám sàng lọc và điều trị vô sinh, trong đó 14 Trung tâm thực hiện được kỹ thuật 

bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên – thanh niên  

Trong năm 2010, dự án Mục tiêu quốc gia về chăm sóc SKSS tiếp tục hỗ trợ 31 tỉnh 

triển khai các hoạt động cải thiện SKSS vị thành niên và thanh niên, tập trung vào việc duy trì 

các điểm cung cấp dịch vụ thân thiện với vị thành niên và thanh niên, cũng như hoạt động 

của các Câu lạc bộ SKSS vị thành niên và thanh niên và mở rộng các hoạt động truyền thông. 

Năm 2010 là năm đầu tiên thu thập tỷ lệ vị thành niên có thai/tổng số có thai và tỷ lệ phá thai 

vị thành niên trên tổng số phá thai. Tỷ lệ vị thành niên có thai chung trên toàn quốc là 2,9%, 

trong đó có một số khu vực có tỷ lệ cao đáng lưu ý là Đông Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long, 

Tây Bắc và Tây Nguyên. Tỷ lệ phá thai vị thành niên trên tổng số phá thai trên toàn quốc là 

2,2%. Các vùng có tỷ lệ cao nhất là Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản người cao tuổi 

Đã có 50/64 Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh/thành phố triển khai dịch vụ tư vấn và 

điều trị loãng xương, một số Trung tâm đã vận động được kinh phí địa phương và các nguồn 

hợp pháp khác đầu tư trang thiết bị phát hiện loãng xương, chụp nhũ ảnh, soi cổ tử cung… 

Năm 2010 có 62/64 các Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh đã triển khai điều trị rối loạn tiền 

mãn kinh và mãn kinh. 

Chăm sóc SKSS cho nam giới 

Bước đầu triển khai hoạt động tư vấn, khám và điều trị về SKSS nam giới. Do mới 

triển khai mở rộng lĩnh vực chăm sóc SKSS cho nam giới ở các Trung tâm chăm SKSS 

tỉnh/thành phố, nên còn gặp nhiều khó khăn về chuyên môn, thiếu trang thiết bị dụng cụ. Tuy 

nhiên, đến 2010 đã có 54/64 Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh/thành phố triển khai dịch vụ liên 

quan đến nam học. 

                                                 
9
 Hà Nội có 2 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. 



Chương 7: Cung ứng dịch vụ y tế 

79 

 

2.1.3 Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực DS-SKSS 

Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác với các tổ chức Liên hợp Quốc, 

như UNFPA, UNICEF, WHO; các Chính phủ, như Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Thái 

Lan, Lào, Đài Loan… ; các tổ chức quốc tế khác: ADB, DKT, Pathfinder, MSI, Jica, Path, 

PSI, USAID … nhằm thu hút sự hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật cho công tác DS-SKSS. 

Năm 2010 hầu như các dự án viện trợ đều hoàn thành tốt theo kế hoạch năm (Annual 

Workplan) và đã tiến hành giải ngân. Năm 2010, tổ chức USAID Hoa Kỳ đã viện trợ 10 triệu 

bao cao su cho Việt Nam. Việt Nam đã gia nhập và là thành viên thứ 25 của Tổ chức các đối 

tác về dân số và phát triển (PPD).  

2.1.4 Thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) của Việt Nam 

Các chương trình DS-KHHGĐ và Làm mẹ an toàn đã góp phần nâng cao sức khỏe bà 

mẹ và giảm tử vong mẹ (MDG5), hằng năm chương trình KHHGĐ đã giúp cho 0,9 triệu bà 

mẹ không mang thai và sinh đẻ, cũng đồng nghĩa là 900 nghìn bà mẹ không bị nguy cơ do 

thai sản, và ngành y tế cũng giảm đầu tư cho số bà mẹ này để tập trung chăm sóc tốt hơn cho 

khoảng 1,4–1,5 triệu bà mẹ mang thai – dẫn đến giảm rõ rệt tử vong mẹ. 

Việt Nam đã đạt được giảm tử vong trẻ em (MDG4) trước thời hạn và vẫn đang có 

nhiều cố gắng để duy trì bền vững kết quả này, đặc biệt ưu tiên hạ tử vong sơ sinh (chiếm 2/3 

tử vong trẻ em dưới 1 tuổi). Việt Nam đã thực hiện tốt công tác CSSK bà mẹ, chăm sóc trẻ sơ 

sinh, cộng với sự thành công của các chương trình cấp quốc gia như: chương trình phòng 

chống suy dinh dưỡng trẻ em, tiêm chủng mở rộng, phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp, 

phòng chống tiêu chảy, sốt rét, sốt xuất huyết v.v… góp phần đáng kể trong giảm tỷ suất tử 

vong trẻ em dưới 1 tuổi và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi [85]. 

Ngoài ra, lĩnh vực DS-SKSS còn góp phần gián tiếp vào thực hiện MDG3 và MDG1: 

 Góp phần tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế, năng lực cho phụ nữ 

(MDG3): Do đẻ muộn, thưa, đẻ ít và được chăm sóc trong làm mẹ an toàn tốt hơn nên 

mẹ khỏe, con khỏe, mẹ có điều kiện phát triển và tham gia các hoạt động chính trị, 

kinh tế, xã hội. 

 Góp phần giảm tình trạng đói nghèo (MDG1): Hằng năm giảm gần 1 triệu phụ nữ 

không sinh con, như vậy đã dôi ra hàng triệu ngày công do không phải nghỉ đẻ, con 

ốm mẹ nghỉ, góp phần tạo ra của cải xã hội để xóa đói giảm nghèo. 

2.2. Khó khăn, hạn chế  

2.2.1 Về dân số 

Nhiều địa phương chưa đạt mức sinh thay thế, thậm chí mức sinh còn cao. Đến năm 

2009 vẫn còn 28/63 tỉnh/thành phố chưa đạt mức sinh thay thế (chiếm 34,4% dân số cả 

nước). Một số tỉnh còn cao như Kon Tum 3,45 con, Hà Giang 3,08 con; một số tỉnh đã tăng 

mức sinh trở lại sau khi đạt dưới mức sinh thay thế như Đà Nẵng từ 1,87 con (2005) lên 2,14 

con (2009), Đồng Nai từ 1,92 con lên 2,07 con, Phú Thọ tăng từ 2,03 con lên 2,19 con. 

Tuy mức sinh thay thế được duy trì trong 5 năm qua, nhưng còn tiềm ẩn khả năng 

mức sinh (tỷ suất sinh thô) tăng trở lại, do tập tục thiên về sinh con trai, cộng với đoàn hệ phụ 

nữ sinh ra trong thời kỳ từ 1985–1995 có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân khẩu học Việt 

Nam sẽ bước vào độ tuổi 20–30.  

Tỷ số giới tính khi sinh đang có xu hướng tăng nhanh, từ 106 (Tổng Điều tra Dân 

số năm 1989) lên 107 (Tổng Điều tra Dân số năm 1999), và đến 2009 đã là 110,5 (Tổng Điều 

tra Dân số năm 2009), và ước tính năm 2010 là 111,2, tương đương với mức của Trung Quốc 
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vào những năm 1988–1990, khi Trung Quốc bước vào giai đoạn mất cân bằng giới tính khi 

sinh. Cả nước có tới 33 tỉnh/thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao, đặc biệt ở các vùng 

Trung du và Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền 

Trung, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt có 9 tỉnh là Quảng Ninh, Quảng 

Ngãi, Hải Phòng, Hòa Bình, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên đã 

tăng rất cao, tới 115–130. Phân tích về mất cân bằng giới tính khi sinh qua số liệu Tổng điều 

tra Dân số 2009, một số ý kiến cho rằng tỷ số giới tính khi sinh tăng ở nhóm học vấn cao và 

nhóm dân số giàu có, ở phía Bắc thì tỷ số này ở nông thôn cao hơn nhiều so với ở thành thị, 

nhưng ngược lại ở phía Nam thì ở đô thị cao hơn ở nông thôn. Tỷ số giới tính khi sinh bắt 

đầu tăng nhanh từ năm 2006, nhưng do chưa dự báo được và chưa có kinh nghiệm nên chưa 

có biện pháp hữu hiệu để khống chế. Với đà tăng như hiện nay có thể có nguy cơ tăng lên tới 

120 vào năm 2020. Dự thảo Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011–2020 đã đưa ra các mục 

tiêu và giải pháp nhằm giải quyết tình trạng này. 

Chất lượng dân số chậm được cải thiện: Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có 

chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình. Số năm trung bình sống khỏe mạnh chỉ 

đạt 66 tuổi, xếp thứ 116/182 nước trên thế giới năm 2009 [86]. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng còn cao, đặc biệt là thể thấp còi (cân nặng/tuổi), năm 2009 là 31,0%. Thể lực của 

thanh niên Việt Nam còn chưa được cải thiện. Dân số Việt Nam đang già đi khá nhanh do hệ 

quả của giảm tỷ suất chết, tuổi thọ bình quân ngày càng cao, năm 2009 tỷ trọng người có tuổi 

từ 65 trở lên chiếm 6,6% dân số, chỉ số già hóa là 35,7%, cao hơn mức trung bình của khu 

vực Đông Nam Á (30%).  

Thông tin, số liệu chưa chính xác, chưa đáp ứng nhu cầu quản lý 

Thông tin, số liệu về DS-KHHGĐ còn thiếu chính xác, chưa đầy đủ, kịp thời; các 

nguồn số liệu có sự khác biệt lớn. Việc phân tích, xử lý, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu 

DS-KHHGĐ chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và việc lồng ghép các biến dân số vào 

hoạch định chính sách, lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các ngành, các địa phương. 

Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc chưa đáp ứng nhu cầu 

Phần lớn cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm truyền 

thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu DS-KHHGĐ tỉnh, huyện chưa đáp ứng được chức năng, nhiệm 

vụ. 43/63 cấp tỉnh (chiếm 68%) và 450/697 cấp huyện (65%) đã được đầu tư từ trước năm 

2000, đồng thời do bão lũ, thời tiết đã làm xuống cấp trầm trọng … rất cần được đầu tư nâng 

cấp, cải tạo. Có 20/63 cơ sở cấp tỉnh (chiếm 32%) và 200/697 cơ sở cấp huyện (29%) hiện 

đang được bố trí nhà tạm hoặc bố trí chung, nhưng diện tích sử dụng quá nhỏ; hoặc phải đi 

thuê chỗ làm việc [84]. 

2.2.2 Về sức khỏe sinh sản 

Trong khi mặt bằng chung về sức khỏe bà mẹ trẻ em của cả nước là khá tốt thì còn có 

sự chênh lệch đáng kể về các chỉ số CSSK và sức khỏe bà mẹ trẻ em giữa các khu vực và 

vùng miền [85]. Cụ thể:  

 Tiếp cận và chất lượng CSSK bà mẹ trước, trong và sau sinh, chăm sóc sơ sinh còn 

nhiều hạn chế, đẻ không có cán bộ y tế đỡ còn khá phổ biến ở khu vực miền núi.  

 Khác biệt về tử vong mẹ giữa miền núi và đồng bằng tuy đã giảm so với năm 2002, 

nhưng sự chênh lệch vẫn còn đến 3 lần (Điều tra quốc gia về tử vong mẹ năm 2009).  

 Mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em hằng năm ở những vùng khó khăn vẫn còn 

chậm và tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng vẫn cao hơn so với các tỉnh thuộc khu vực đồng 

bằng và thành phố. Gánh nặng kép về dinh dưỡng (suy dinh dưỡng trẻ em ở mức cao, 
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tình trạng thừa cân béo phì có xu hướng gia tăng). Tốc độ giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng 

đã bắt đầu chậm lại.  

 Bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản/nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục còn khá phổ 

biến, việc khám phát hiện, dự phòng điều trị cũng như liên kết dịch vụ chăm sóc 

SKSS với phòng chống bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, HIV/AIDS chưa 

được quan tâm đúng mức.  

 Việc sàng lọc và phát hiện sớm ung thư đường sinh sản (ung thư cổ tử cung, ung thư 

vú, ung thư tiền liệt tuyến) chưa được triển khai rộng rãi.  

 Các vấn đề SKSS/sức khỏe tình dục ở nhóm đối tượng đặc thù: vị thành niên và thanh 

niên, người di cư, công nhân ở các khu công nghiệp, người cao tuổi, nam giới... chưa 

được quan tâm đúng mức và cũng chưa huy động đủ nguồn lực để triển khai thực 

hiện.  

 Đầu tư ngân sách chưa đáp ứng được nhu cầu về sức khỏe sinh sản ngày càng cao của 

nhân dân.  

2.2.3 Mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, gồm cả dịch vụ lâm sàng 

về KHHGĐ 

Tổ chức bộ máy  

Đến 2010 vẫn còn 24,6% số huyện chưa áp dụng mô hình Khoa SKSS trong Trung 

tâm YTDP; còn 18,2% số bệnh viện đa khoa tỉnh và 43,2% bệnh viện đa khoa huyện chưa 

thành lập đơn nguyên sơ sinh theo chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 10/10/2003. 

Nhân lực 

Trung tâm chăm sóc SKSS tuyến tỉnh/thành phố còn thiếu nhiều bác sỹ nhi (63% 

Trung tâm), tỷ số bác sỹ nhi:bác sỹ sản là 1:3,3 và thiếu cán bộ chuyên khoa cận lâm sàng và 

chẩn đoán hình ảnh nên sẽ còn gặp khó khăn trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em 

và chuyên môn kỹ thuật cận lâm sàng. 

Tại các bệnh viện đa khoa huyện, tỷ số bác sỹ nhi:bác sỹ sản là 1:2,13, vùng Tây Bắc 

và Tây Nguyên là 2 vùng có tỷ lệ bác sỹ chuyên khoa sản và chuyên khoa nhi trong tổng số 

bác sỹ toàn tỉnh thấp nhất trong cả nước (sản chiếm 19,1% và 20,5%; nhi chiếm 3,7% và 

7,5%). Đáng chú ý là tại Khoa chăm sóc SKSS của tuyến huyện, tỷ lệ bác sỹ nhi rất thấp, tỷ 

số bác sỹ nhi:bác sỹ sản là 1:4,9, đặc biệt ở Bắc Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long hiện 

chưa có bác sỹ nhi làm việc tại khoa chăm sóc SKSS tuyến huyện. Hiện còn 6,3% số trạm y 

tế xã chưa có nữ hộ sinh trung học trở lên hoặc y sỹ sản nhi. 

Năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ 

Hầu hết các Trung tâm chăm sóc SKSS tuyến tỉnh đều đã triển khai các dịch vụ chăm 

sóc SKSS theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế, nhưng đến năm 2010 vẫn còn 27 trung tâm 

chưa có điều kiện và khả năng mổ triệt sản nam (chiếm 42%) và 29 trung tâm chưa có khả 

năng mổ triệt sản nữ (45%).  

Tuyến huyện: còn 31,8% bệnh viện huyện chưa có khả năng mổ lấy thai, 46,1% chưa 

mổ cắt tử cung bán phần và 35% chưa mổ được cấp cứu chửa ngoài tử cung, còn 40,2% số 

bệnh viện huyện chưa tổ chức truyền máu ở tuyến huyện. 

Tuyến xã: đã triển khai hầu hết các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về chăm sóc SKSS 

và KHHGĐ, tuy nhiên vẫn còn gần 25,5% số xã chưa thực hiện theo dõi chuyển dạ bằng 

“biểu đồ chuyển dạ” và 25,6% số xã chưa thực hiện xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ để 
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đề phòng chảy máu sau đẻ. Về nhi khoa còn 31,8% số xã chưa xử trí lồng ghép chăm sóc trẻ 

bệnh (IMCI) và 38,1% xã chưa thực hiện tiêm vitamin K1 cho trẻ sơ sinh. 

Cơ sở làm việc của nhiều Trung tâm chăm sóc SKSS vẫn còn khó khăn chưa đáp ứng 

được nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy tuyến huyện ở một số tỉnh vẫn chưa thực sự ổn 

định, gây tâm lý thiếu yên tâm công tác trong cán bộ nhân viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác 

chăm sóc SKSS còn thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ chuyên môn, nhất là ở tuyến 

huyện và xã [87]. 
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Chƣơng 8: Quản trị hệ thống y tế 

1. Cập nhật chính sách mới 

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI (năm 2011) đã xác định tiếp tục hoàn thiện bộ máy 

nhà nước, tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý và điều 

hành của Nhà nước theo pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật, kỷ 

cương. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI cũng khẳng định sứ mệnh của Nhà nước là chăm 

lo, phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của mọi người dân.  

Về cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

22/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Theo đó, tổ chức 

quản lý YTDP được tiếp tục chia nhỏ: Cục Quản lý môi trường y tế được thành lập, Cục 

YTDP và Môi trường được đổi tên thành Cục YTDP.  

Kế hoạch 5 năm của ngành y tế 2011–2015 đã được ban hành, đề cập tới các nhiệm 

vụ trong lĩnh vực quản trị y tế, như cải thiện năng lực xây dựng chính sách, ưu tiên nguồn lực 

của Bộ Y tế vào việc nâng cao năng lực hoạch định chính sách, bổ sung, hoàn thiện các chính 

sách, pháp luật liên quan đến y tế; tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong hoạch 

định chính sách; củng cố, phát triển mạng lưới thanh tra ngành và chuyên ngành y tế; 

tăng cường phân cấp và phối hợp liên ngành, tăng cường kết nối giữa y học dự phòng và 

KBCB.  

2. Tình hình thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra 

Thực hiện các nhiệm vụ đề ra, trong đó có khuyến cáo của JAHR 2010, công tác quản 

trị hệ thống y tế đã đạt được một số tiến bộ.  

Về hoạch định chính sách, đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 5 năm và dự thảo 

Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Quy hoạch mạng lưới y tế 

giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn 2030, các chiến lược và chính sách của các lĩnh vực cụ thể.  

Hệ thống pháp luật về y tế tiếp tục được hoàn chỉnh. Nhiều Luật được ban hành, bao 

phủ hầu hết các lĩnh vực của ngành y tế, trong đó có các Luật quan trọng, như Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh (số 40/2009/QH12); Luật An toàn thực phẩm (Luật số 55/2010/QH12), Luật 

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Luật số 03/2007/QH12). Các thông tư hướng dẫn thực hiện 

Luật BHYT đã được xây dựng và ban hành kịp thời. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn thực 

hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật An toàn thực phẩm và Nghị định về đổi mới cơ chế 

hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập vẫn trong giai đoạn 

hoàn thiện. Dự thảo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011–2010 và tầm nhìn 

2030 cũng đã được xây dựng. 

Chất lượng xây dựng kế hoạch y tế được cải thiện thông qua hoạt động xây dựng báo 

cáo chung ngành y tế JAHR hằng năm, với công tác tham vấn chuyên gia và các bên liên 

quan được tổ chức ngày một hiệu quả hơn. Năm 2010 Bộ Y tế đã thực hiện đánh giá chung 

về kế hoạch 5 năm của ngành y tế sử dụng bộ công cụ “JANS” (Joint Assessment of National 

Strategy) của IHP+ (International Health Partnership and related initiatives). Một số cơ quan 

nghiên cứu đã tham gia công tác nghiên cứu và tư vấn, cung cấp bằng chứng cho hoạch định 

chính sách, tuy nhiên chưa phát huy hết tiềm năng và hiệu quả.  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-222010NDCP-cua-Chinh-phu-sua-doi-bo-sung-Dieu-3-Nghi-dinh-so-1882007NDCP-ngay-27122007-cua/3E452B56-58F7-499C-AFFA-AD560F3FCA41/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-222010NDCP-cua-Chinh-phu-sua-doi-bo-sung-Dieu-3-Nghi-dinh-so-1882007NDCP-ngay-27122007-cua/3E452B56-58F7-499C-AFFA-AD560F3FCA41/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-222010NDCP-cua-Chinh-phu-sua-doi-bo-sung-Dieu-3-Nghi-dinh-so-1882007NDCP-ngay-27122007-cua/3E452B56-58F7-499C-AFFA-AD560F3FCA41/default.aspx
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Đã có những tiến bộ đáng kể về tăng cường đối thoại, vận động và thuyết phục về các 

vấn đề chính sách (thành công trong vận động nguồn tài chính đầu tư nâng cấp mạng lưới y tế 

cơ sở), trong chính sách đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên phục vụ trong ngành y tế . 

 Các cơ chế, công cụ triển khai, thực hiện chính sách tiếp tục được hoàn thiện. 

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế đã 

được thông qua. Đã thực hiện khảo sát đánh giá để dự thảo Thông tư về thành lập phòng 

BHYT tại Sở Y tế tỉnh/thành phố. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2009 hướng dẫn chi 

tiết công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế. Các 

dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực BHYT, YTDP, môi trường và phòng 

chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, thuốc, mỹ phẩm và thiết bị y tế đã được xây dựng, 

trình cấp có thẩm quyền ban hành.  

Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ về quản trị hệ thống y tế còn nhiều khó 

khăn, hạn chế. Trước hết, mức độ tham gia trực tiếp của Bộ Y tế vào công tác quản lý trực 

tiếp các cơ sở cung ứng dịch vụ chưa giảm trong 2 năm qua. Năm 2003, Bộ Y tế chịu trách 

nhiệm quản lý trực tiếp đối với 49 đơn vị trực thuộc (Theo Nghị định số 49/2003/NĐ-CP của 

Chính phủ); đến tháng 11/ 2009, số lượng đơn vị trực thuộc Bộ Y tế là 73 (theo Quyết định số 

1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), trong đó có nhiều đơn vị trực tiếp cung ứng dịch 

vụ y tế 

Còn thiếu các nghiên cứu tổng thể phân tích, đánh giá về tác động của các yếu tố mới, 

như sự chuyển dịch dịch tễ học, y tế cơ sở trong hoàn cảnh kinh tế xã hội hiện nay, khuynh 

hướng phát triển y tế tư nhân để cung cấp thông tin bằng chứng cho công tác hoạch định 

chính sách. 

Cho tới nay, năng lực và vai trò của các cơ quan nghiên cứu và tư vấn trong công tác 

nghiên cứu, khảo sát, cung cấp bằng chứng cho quá trình hoạch định và điều chỉnh chính sách 

chiến lược còn hạn chế. Trên phạm vi cả nước, mới chỉ có 1 cơ quan nghiên cứu chuyên trách 

chính sách, chiến lược y tế (Viện Chiến lược và Chính sách y tế); các đơn vị nghiên cứu về 

chính sách và hệ thống y tế tại các trường và các viện nghiên cứu khác còn hạn chế. Vì vậy, 

phần nhiều nghiên cứu chính sách đang được thực hiện tại các Vụ, Cục của Bộ Y tế. 

Mức độ tham gia của các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp vào các hoạt động xây 

dựng, theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách y tế cho tới nay còn ít, do thiếu cơ chế 

và các điều kiện về tổ chức và thiếu quy định pháp lý cần thiết. 
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Chƣơng 9.1: Đổi mới cơ chế tài chính y tế  

Tài chính y tế là một cấu phần quan trọng của hệ thống y tế với chức năng huy động 

đủ nguồn lực cho hệ thống y tế vận hành, bảo đảm chia sẻ rủi ro để người dân có khả năng 

tiếp cận các dịch vụ y tế khi cần thiết, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí sẵn có cho 

y tế. Vì vậy đổi mới cơ chế tài chính y tế phải hướng vào mục tiêu làm cho hệ thống y tế vận 

hành năng động hơn, hiệu quả hơn. Nói một cách khác đổi mới cơ chế tài chính y tế là huy 

động được nhiều nguồn lực hơn, sử dụng nguồn lực đó hiệu quả hơn và làm cho người dân 

được hưởng lợi nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng hơn. 

Đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 

ưu tiên hàng đầu của ngành y tế trong năm 2011–2012, nhằm thực hiện tốt đường lối, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời triển khai tốt Kế hoạch 5 năm của ngành y tế 2011–

2015. Vì vậy, đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của báo cáo JAHR 2011 

Chương này sẽ đánh giá thực trạng cơ chế phân bổ và sử dụng tài chính y tế ở Việt 

Nam, những kết quả, tiến bộ và những khó khăn, thách thức, trên cơ sở đó xác định các vấn 

đề ưu tiên và khuyến nghị các giải pháp tương ứng. 

1. Đánh giá thực trạng  

1.1. Những kết quả và tiến bộ10 

Sau khi có Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23/2/2005, của Bộ Chính trị, đầu tư cho y tế 

đã tăng lên đáng kể, năm 2007 chi cho y tế chỉ đạt 31 841 tỷ đồng thì năm 2009 đã đạt 60 135 

tỷ đồng tăng gần gấp đôi về giá trị tuyệt đối sau 3 năm (Hình 6). 

 
 

Hình 6: Ngân sách nhà nƣớc cho y tế, 2007–2009 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2009, Bộ Y tế 

Trong thời gian vừa qua, tỷ lệ chi cho y tế/GDP và tỷ lệ chi cho y tế từ NSNN/ tổng 

chi NSNN đã tăng lên đáng kể (Hình 7). Năm 2005 chi cho y tế từ NSNN chỉ đạt 5,22% tổng 

                                                 
10

 Xem thêm chương 4., mục 2.1. 
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chi NSNN, thì năm 2009 đã đạt 8,2%. Tỷ lệ chi từ NSNN cho y tế tăng nhanh những năm gần 

đây có thể bắt nguồn từ việc Chính phủ thực hiện đầu tư mạnh mẽ cho các dự án bệnh viện đa 

khoa tuyến huyện và các bệnh viện tuyến tỉnh thông qua nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, để 

thực hiện Nghị quyết 18/2008/QH12 của Quốc hội. Chính phủ cũng đã tăng ngân sách hỗ trợ 

mua BHYT cho nhóm dân số nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi để thực hiện Luật BHYT (có hiệu 

lực từ 1/7/2009). Để đạt và duy trì được tỷ lệ chi NSNN cho y tế đạt mức trên 10% tổng chi 

NSNN trong những năm tới sẽ cần phải có những nỗ lực rất lớn từ phía Chính phủ và Bộ Y tế 

vì nguồn trái phiếu Chính phủ sẽ giảm dần. 

Hình 7: Tỷ lệ chi y tế so với GDP và tỷ lệ chi y tế từ ngân sách nhà nƣớc so GDP, 
2005–2009 

  

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2009, Bộ Y tế 

Do đầu tư từ NSNN cho y tế tăng khá mạnh trong 5 năm qua, đặc biệt là thông qua 

nguồn trái phiếu Chính phủ, nên tỷ trọng chi công trong tổng chi cho y tế có xu hướng tăng 

lên đáng kể. Năm 2005 tỷ trọng chi công cho y tế chỉ đạt dưới 30% tổng chi y tế thì năm 

2009 tỷ lệ nàyđã đạt trên 45% (Hình 8). 
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Hình 8: Chi công và tƣ cho y tế, 2005–2009  

 

Nguồn: Tài khoản y tế quốc gia 2010, Bộ Y tế 

1.2. Những khó khăn, thách thức 

Hiện nay, tài chính y tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức chưa được giải quyết. 

Một trong những vướng mắc lớn nhất dẫn đến khó khăn trong việc đổi mới là xác định các 

đặc trưng cơ bản của dịch vụ y tế trong bối cảnh kinh tế chính trị của nước ta hiện nay. Trong 

xã hội hiện có nhiều quan điểm khác nhau về dịch vụ y tế, như: dịch vụ y tế là loại dịch vụ 

công, do Nhà nước bao cấp toàn bộ, bao cấp một phần, hay đó là một loại hàng hóa đặc biệt, 

cần có những cơ chế đặc thù, hay dịch vụ y tế cũng tương tự như các loại hàng hóa khác? Sự 

không thống nhất trong quan điểm này dẫn đến nhiều điều không rõ ràng khác, như giá dịch 

vụ y tế hiện nay mang nặng tính bao cấp, nhưng lại không xác định rõ cơ quan nào sẽ “bao 

cấp” cho phần đó; các đơn vị y tế cần được NSNN đảm bảo kinh phí chi thường xuyên hay 

phải tự “xoay xở” theo cơ chế thị trường… Chính những vướng mắc này đã ảnh hưởng đến 

sự phát triển của tài chính y tế và sự nghiệp y tế.  

Ở nước ta, cơ chế tài chính y tế chậm đổi mới so với sự phát triển chung của xã hội 

dẫn tới trì trệ hoặc phát triển không như mong muốn. Hậu quả là nền tài chính y tế không 

được đánh giá cao về nhiều mặt, như tỷ lệ chi tiêu tư cho y tế và tỷ lệ chi y tế từ tiền túi còn 

quá caol phương thức chi trả theo phí dịch vụ còn phổ biến; các chi phí y tế không được kiểm 

soát; hiện tượng “phí ngầm” tại các cơ sở y tế; tình trạng lạm dụng xét nghiệm khá phổ biến ở 

cả các cơ sở y tế tư nhân và cơ sở y tế nhà nước, v.v. Các vấn đề này cho thấy nếu chậm đổi 

mới cơ chế tài chính y tế có thể sẽ dẫn đến nhiều tác động tiêu cực và hậu quả xấu khác cho 

người dân và xã hội. 

Những khó khăn, thách thức chủ yếu đặt ra cho tài chính y tế của Việt Nam là nguồn 

lực tài chính còn hạn hẹp, cơ chế phân bổ còn bất cập và hiệu quả sử dụng nguồn tài chính 

chưa cao.  

1.2.1 Nguồn lực tài chính hạn chế, phân bổ còn nhiều bất cập 

Tỷ trọng chi công cho y tế còn thấp 

Chi tiêu công cho y tế gồm nguồn chi từ NSNN (nguồn thuế), BHYT xã hội và viện 

trợ (ODA, NGO). Theo Tổ chức y tế thế giới, để đảm bảo công bằng trong CSSK, tỷ lệ chi 
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tiêu công cho y tế phải đạt tối thiểu 50% tổng chi y tế của toàn xã hội. Trong những năm qua, 

tỷ trọng chi tiêu công cho y tế của Việt Nam có xu hướng gia tăng (từ 30% năm 2005 lên 

khoảng 45% năm 2009), nhưng vẫn ở mức dưới 50%. 

Trong những năm qua, mặc dù NSNN chi cho y tế đã tăng, nhưng tỷ trọng còn thấp. 

Đến năm 2009 tỷ trọng chi cho y tế chiếm 10,3% tổng chi NSNN (nếu tính cả chi đầu tư và 

chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho y tế), tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư 

của ngành y tế. Trong những năm tới tỷ trọng này nếu có tăng thêm nữa cũng vẫn không thể 

đáp ứng được nhu cầu đầu tư, hơn nữa tỷ trọng này không thể cứ tăng thêm được mãi nhất là 

khi lạm phát gia tăng, nhà nước cắt giảm chi tiêu công, chi từ nguồn trái phiếu chính phủ 

giảm. Điều này cho thấy nếu tài chính y tế chỉ “trông đợi” vào NSNN thì chắc chắn sẽ không 

theo kịp sự phát triển và nhu cầu của xã hội. Vì vậy, để tăng  tỷ lệ chi tiêu công, cần nhanh 

chóng phát triển BHYT. Bên cạnh đó cũng cho thấy tính cấp bách cần đổi mới toàn diện cơ 

chế tài chính y tế, có như vậy nền tài chính y tế mới có thể huy động được nhiều nguồn lực 

đầu tư hơn trong tương lai. 

Tính hiệu quả của việc chuyển đổi cách hỗ trợ ngân sách nhà nước 

Trong chi tiêu cho y tế ở Việt Nam, NSNN chi cho y tế chủ yếu theo hình thức đầu tư 

trực tiếp cho các cơ sở y tế. Từ năm 2002 đến nay, trong khoản chi tiêu cho y tế, NSNN đã 

dành một khoản kinh phí đáng kể dùng để hỗ trợ Quỹ Khám chứa bệnh cho người nghèo 

(Quỹ 139) và mua thẻ BHYT cho người nghèo. Một số các đối tượng khác cũng được NSNN 

hỗ trợ mua thẻ KBCB như trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 85 tuổi… Việc sử dụng một 

phần kinh phí của NSNN trực tiếp mua thẻ BHYT cho người dân là một thay đổi mang tính 

bước ngoặt rất quan trọng trong quan điểm và thực tiễn của tài chính y tế: chuyển một phần 

ngân sách đầu tư cho các cơ sở y tế sang hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh. 

Tuy nhiên, tính hiệu quả của việc chuyển đổi hình thức hỗ trợ NSNN cho y tế trực 

tiếp sang người dân ở một số địa phương còn có những hạn chế. Sau khi ban hành Quyết định 

139/2002/QĐ-TTg, người nghèo có nhiều cơ hội sử dụng các dịch vụ KBCB, đã cải thiện khả 

năng tiếp cận các cơ sở y tế rõ rệt. Một số người nghèo đã tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế tại 

tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Tuy nhiên đa số người nghèo chủ yếu vẫn sử dụng các dịch vụ 

y tế ở tuyến cơ sở. Trong các năm triển khai Quỹ KBCB cho người nghèo có tình trạng khá 

nhiều tỉnh không sử dụng hết kinh phí, trong số đó chủ yếu là các tỉnh miền núi. Ví dụ, trong 

giai đoạn 2006–2009 BHYT cả nước luôn âm quỹ thì BHYT Bắc Kạn luôn dư quỹ, năm 2006 

dư 1,8 tỷ, năm 2007 dư 4,4 tỷ, năm 2008 dư 11,6 tỷ và năm 2009 dư 14,6 tỷ [88]. Mặc dù 

người nghèo đã được hỗ trợ chi phí KBCB, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn khi đi KBCB do 

các chi phí gián tiếp (đi lại, ăn ở, chi phí cho người chăm sóc…).  

Bên cạnh đó, theo quy định tại Luật BHYT, NSNN cũng được sử dụng để hỗ trợ cho 

đối tượng cận nghèo tối thiểu 50% mức phí tham gia BHYT. Đến nay, đối tượng cận nghèo 

tham gia BHYT mới chỉ đạt khoảng 10% (trừ một số tỉnh ở vùng Đông bằng Sông Cửu Long 

và Bắc Trung Bộ có Dự án ODA vay vốn Ngân hàng thế giới hỗ trợ bổ sung thì tỷ lệ người 

cận nghèo tham gia BHYT cao hơn khá nhiều). Bên cạnh đó, các nhóm đối tượng tham gia 

BHYT bắt buộc khác như trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi… cũng chưa đạt tỷ lệ 100% có 

thẻ BHYT do nhiều nguyên nhân, trong đó có cả những nguyên nhân thuộc về cơ chế, chính 

sách, sự phối hợp thực hiện giữa các ban, ngành chức năng, và nhận thức của nhân dân 

[89]… Khoản NSNN dành để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng này vẫn chưa được sử 

dụng hết. Như vậy, cho đến nay vẫn chưa có giải pháp phù hợp để sử dụng tốt nguồn lực 

ngân sách dành cho hỗ trợ cho người cận nghèo và một số đối tượng khác.  
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Tài chính cho YTDP còn nhiều vướng mắc 

Việc phân bổ tài chính cho YTDP hiện nay đang có nhiều vướng mắc. Việc tính toán 

tách bạch các khoản chi cho YTDP rất khó khăn do YTDP bao gồm nhiều hoạt động, nguồn 

chi và mục chi khác nhau. Hiện nay, kinh phí chi cho YTDP thông qua nhiều dòng kinh phí, 

như hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở y tế hoặc hỗ trợ thông qua chương trình mục tiêu y tế quốc gia, 

dự án… Chính vì vậy, để xác định được kinh phí được cấp cho YTDP đã đủ hay chưa theo 

tinh thần của Nghị quyết số 18 Quốc hội khóa XII còn khá phức tạp.  

Việc giao quyền tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP cho các đơn vị dự phòng có 

nhiều vấn đề bất hợp lý và chưa mang lại hiệu quả. Các đơn vị thuộc khối YTDP có những 

nét đặc thù riêng, như các hoạt động mang tính chất phục vụ cộng đồng và phòng chống bệnh 

dịch là chủ yếu; nguồn thu trực tiếp từ người dân do dịch vụ YTDP mang lại tương đối hạn 

hẹp. Chính vì vậy, khi áp dụng Nghị định 43 vào các đơn vị thuộc khối YTDP sẽ dẫn đến 

nghịch lý là “đơn vị nào hoạt động càng tích cực thì khoản kinh phí tiết kiệm được sẽ càng 

ít”. Hầu như đơn vị nào cũng đều rất có ý thức trong việc tiết kiệm các khoản chi thường 

xuyên như điện, nước, xăng xe, v.v. Tuy nhiên nếu tiết kiệm xăng xe thì việc đó cũng gần 

như là phải giảm hoạt động đi đến cộng đồng, từ đó dẫn đến các hoạt động chuyên môn 

không được thực hiện đầy đủ, làm giảm hiệu quả hoạt động. 

Như vậy, cơ chế phân bổ tài chính cho khối YTDP và việc áp dụng Nghị định 

43/2006/NĐ-CP cho các đơn vị dự phòng còn có nhiều bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động của YTDP. Thực trạng này đặt ra nhu cầu cấp bách cần đổi mới cơ chế phân bổ tài 

chính y tế. 

Phân bổ ngân sách Nhà nước cho khối bệnh viện cần đổi mới  

Hiện nay, NSNN phân bổ cho các bệnh viện chủ yếu dựa trên xếp hạng bệnh viện và 

quy mô giường bệnh. Hình thức phân bổ NSNN cho các bệnh viện mang tính chất bình quân 

đã được thực hiện từ rất lâu và vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến ngày nay. Sự bất hợp lý 

rất lớn nằm ở chỗ việc phân bổ kinh phí đơn thuần dựa vào các chỉ số mang tính hành chính 

(số giường bệnh, số cán bộ), mà không dựa vào các chỉ số hoạt động của bệnh viện. Như vậy 

sẽ có tình trạng có những bệnh viện hoạt động tốt, thu hút đông người bệnh cũng chỉ được 

phân bổ kinh phí tương đương với bệnh viện hoạt động yếu, ít bệnh nhân, nếu cùng số 

giường và đồng hạng. Chính cơ chế phân bổ tài chính bất hợp lý như vậy sẽ dẫn đến tình 

trạng có những bệnh viện chú trọng vào việc tăng số giường bệnh hơn là chú trọng phát triển 

chuyên môn, bởi vì phát triển chuyên môn thì khó được tăng ngân sách hơn là tăng số giường 

bệnh. 

Hình thức NSNN phân bổ cho các bệnh viện có bất hợp lý khác là hiện tượng “bao 

cấp ngược”. Hiện nay bệnh viện tuyến cao nhất nhận được nhiều kinh phí nhất tính theo số 

giường bệnh và bệnh viện tuyến thấp hơn nhận được ít kinh phí hơn. Việc phân bổ như vậy 

cơ bản là hợp lý do tuyến trên điều trị các ca bệnh phức tạp hơn, đòi hỏi trang thiết bị, trình 

độ chuyên môn … cao hơn tuyến dưới. Tuy nhiên, nếu xét về khả năng tiếp cận thì tỷ lệ 

người nghèo được sử dụng các dịch vụ y tế tuyến trên thấp hơn rất nhiều so với người giàu. 

Do vậy, việc phân bổ này có thể dẫn đến “bao cấp ngược”: NSNN phân bổ nhiều hơn, hỗ trợ 

nhiều hơn cho các đối tượng thu nhập cao hơn. Việc NSNN cấp cho các bệnh viện tuyến 

huyện hạn chế cũng là một trong những nguyên nhân khuyến khích người dân ít sử dụng dịch 

vụ bệnh viện ở tuyến dưới. Thực trạng này đòi hỏi cần đổi mới cơ chế phân bổ tài chính hợp 

lý hơn cho các bệnh viện, phân bổ NSNN dựa trên hoạt động của bệnh viện, khuyến khích 

người dân sử dụng các dịch vụ y tế tuyến dưới, hạn chế hiện tượng “bao cấp ngược” cho 

người giàu.  
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1.2.2. Hiệu quả sử dụng tài chính còn hạn chế 

Bên cạnh các khó khăn như nguồn lực tài chính hạn chế, phân bổ còn nhiều bất cập 

thì tính hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực tài chính đang có nhiều vấn đề tồn tại. 

Khó kiểm soát chi phí y tế  

Từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 95-CP về việc thu một phần viện phí năm 1994 

cho đến nay giá viện phí vẫn không có thay đổi chính thức nào về mặt văn bản. Sau 16 năm, 

giá viện phí trên lý thuyết vẫn áp dụng khung giá từ năm 1994 đã bộc lộ quá nhiều bất hợp lý 

so với mặt bằng giá cả chung của xã hội. Chính vì giá viện phí không bù đắp đủ chi phí cho 

các dịch vụ y tế nên để tồn tại được trong nền kinh tế thị trường, các bệnh viện và cơ sở y tế 

đã tự áp dụng các quy định và hình thức khác nhau nhằm tăng thêm nguồn thu, bù đắp vào 

khoản thiếu hụt. Điều này dẫn đến nhiều hậu quả khác, như chi phí cho một số dịch vụ bệnh 

viện gia tăng khó kiểm soát, trong đó có vấn đề lạm dụng thuốc và xét nghiệm (theo Báo cáo 

y tế thế giới năm 2010, lãng phí chiếm tới 40% chi phí y tế). Mặc dù hiện nay chưa có công 

cụ và biện pháp hữu hiệu để đánh giá được việc lạm dụng thuốc và dịch vụ cận lâm sàng, 

nhưng theo kết quả một số nghiên cứu thì hiện tượng này đang tồn tại ở nhiều cơ sở y tế nhà 

nước và đặc biệt là cơ sở y tế tư nhân. Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện tự chủ bệnh viện 

theo Nghị định 43/CP [90] cho biết có nguy cơ lạm dụng, tăng chỉ định sử dụng các xét 

nghiệm và trang thiết bị kỹ thuật cao tại một số bệnh viện các tuyến; tỷ lệ chụp cộng hưởng 

từ (MRI) và chụp cắt lớp (CT) trên lượt bệnh nhân tăng qua các năm, 20% bác sỹ được điều 

tra cho biết có nguy cơ lạm dụng xét nghiệm. Bệnh viện tuyến trung ương có chi phí điều trị 

ngoại trú của bệnh nhân BHYT tăng từ 1,2–2,6 lần năm 2008 so với năm 2005; chi phí điều 

trị nội trú tăng 1,1–2,8 lần.  

Như vậy, những bất hợp lý trong quy định giá viện phí quá thấp đã dẫn đến nhiều hậu 

quả tiêu cực, dẫn đến tình trạng rất khó kiểm soát chi phí y tế cũng như việc  cung ứng dịch 

vụ y tế tại các bệnh viện. Thực trạng này càng đòi hỏi nhu cầu cần đổi mới toàn viện về giá 

viện phí và cơ chế tài chính.  

Quản lý của Nhà nước chưa phát huy hiệu quả cao 

Vai trò quản lý của Nhà nước về mặt tài chính y tế trong những năm qua chưa thực sự 

phát huy được hiệu quả. Do mô hình tổ chức y tế liên tục thay đổi trong những năm gần đây 

dẫn đến việc phân bổ tài chính, quản lý tài chính y tế cũng thay đổi qua các đơn vị y tế sang 

chính quyền và ngược lại. Vai trò của Nhà nước trong quản lý giá dịch vụ y tế chủ yếu chỉ 

dừng ở mức các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá dịch vụ y tế do bệnh viện và các cơ sở 

y tế đề xuất. Quản lý nhà nước chưa hiệu quả thể hiện ở các khía cạnh kiểm soát chi phí và 

cung ứng dịch vụ y tế, định hướng và khuyến khích các loại dịch vụ y tế nào nên phát triển 

nhằm đem lại lợi ích lớn cho cộng đồng và hạn chế loại dịch vụ y tế nào chưa nên phát triển.  

Cơ chế tài chính y tế ít động viện đội ngũ cán bộ y tế làm việc 

Cơ chế tài chính y tế như hiện nay bộc lộ nhiều bất cập không chỉ với người bệnh, cơ 

sở y tế mà ảnh hưởng rất nhiều đến đội ngũ cán bộ y tế. Hệ thống tài chính y tế chưa tạo động 

lực làm việc hiệu quả cho đội ngũ cán bộ y tế trên một số khía cạnh. Thứ nhất, giá dịch vụ y 

tế và tiền công trực tiếp trả cho cán bộ y tế quá thấp, trong khi tính chất công việc của cán bộ 

y tế đòi hỏi tư duy cao, tiêu tốn sức lực và nhiều nguy hiểm, rủi ro… vì vậy không khuyến 

khích được cán bộ y tế cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Thứ hai, cơ chế phân bổ tài chính  

mang tính bình quân chủ nghĩa, theo các tiêu chí đầu vào (số giường, số cán bộ,…), vì vậy 

không khuyến khích được cán bộ y tế làm việc tích cực, nâng cao hiệu quả lao động. Cơ chế 

bất cập này đã dẫn đến  tình trạng dịch chuyển cán bộ y tế từ vùng nông thôn ra thành thị; từ 

tuyến dưới lên tuyến trên hoặc từ bệnh viện công sang bệnh viện tư.  
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Thực hiện tự chủ bệnh viện dẫn đến một số tác động không mong muốn 

Bên cạnh những mặt tích cực thì chủ trương giao quyền tự chủ cho các bệnh viện và 

cơ sở y tế cũng đã dẫn đến một số tác động tiêu cực không mong muốn. Dịch vụ y tế là một 

loại hàng hóa đặc biệt không tuân theo quy luật kinh tế thị trường thuần túy, nhưng các bệnh 

viện được giao tự chủ và vận hành theo cơ chế thị trường. Chính vì vậy đã bộc lộ những bất 

cập trong triển khai tự chủ bệnh viện trên thực tế. Các bệnh viện được giao tự chủ nhưng 

không tính đủ chi phí trong cơ cấu giá dịch vụ làm cho các bệnh viện thiếu nguồn lực, từ đó 

dẫn đến các bệnh viện đều có xu hướng tận thu. Công suất sử dụng giường bệnh của các 

tuyến đều tăng qua các năm làm tăng thêm quá tải bệnh viện, giảm chất lượng điều trị và tăng 

chi phí KBCB. 

Việc thực hiện tự chủ bệnh viện cũng làm tăng nguy cơ lạm dụng, tăng chỉ định sử 

dụng các xét nghiệm và trang thiết bị kỹ thuật cao và tăng chí phí điều trị. Mặt khác, khả 

năng thực hiện tự chủ của bệnh viện tuyến huyện rất hạn chế, đặc biệt tại các vùng khó khăn 

do ít có khả năng tăng thu từ người dân. Như vậy, việc thực hiện tự chủ đã làm cho các vấn 

đề bất cập hiện có tại tuyến huyện càng trở nên khó khăn hơn. Điều này cũng cho thấy không 

thể áp dụng một mô hình tự chủ tài chính chung cho các bệnh viện và cơ sở y tế mà cần có 

những cơ chế tài chính mềm dẻo và phù hợp hơn với từng nhóm bệnh viện. Như vậy, nhu cầu 

cần đổi mới toàn diện cơ chế tài chính y tế là vấn đề rất cấp thiết đối với ngành y tế. 

2. Các vấn đề ƣu tiên 

 Chi tiêu công cho y tế mặc dù đã tăng qua các năm nhưng tỷ trọng còn dưới 50% tổng 

chi cho y tế, chưa đạt mức tối thiểu để bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khoẻ 

(từ 50% trở lên).  

 Chưa đổi mới cách cấp ngân sách cho khối dự phòng nên việc thực thi Nghị quyết 18 

Quốc hội còn lúng túng. Việc giao quyền tự chủ theo Nghị định 43/CP cho các đơn vị 

YTDP chưa mang lại hiệu quả mong muốn.  

 Phân bổ NSNN cho khối bệnh viện còn mang tính chất bình quân, dựa theo chi tiêu 

đầu vào (số giường bệnh, số cán bộ), chứ không dựa theo kết quả hoạt động nên chưa 

khuyến khích sử dụng hiệu quả nguồn tài chính cho y tế. 

 Tình trạng người dân ít sử dụng dịch vụ bệnh viện ở tuyến dưới, vượt tuyến xảy ra rất 

phổ biến, gây quá tải cho các bệnh biện tuyến trên. 

 Chi phí cho dịch vụ bệnh viện gia tăng khó kiểm soát, trong đó quan trọng nhất là vấn 

đề lạm dụng thuốc, xét nghiệm và lạm dụng sử dụng giường bệnh.  

 NSNN hỗ trợ cho người cận nghèo và một số đối tượng khác mua thẻ BHYT được sử 

dụng rất thấp.  

 Hệ thống tài chính y tế chưa tạo động lực làm việc hiệu quả của đội ngũ cán bộ y tế.  

3. Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị các 

nhóm giải pháp sau đây (xem chi tiết ở Chương 12): 

 Tăng chi công cho y tế thông qua tăng chi NSNN cho y tế và tăng độ bao phủ BHYT 

 Đổi mới cách phân bổ ngân sách và tăng chi NSNN nhằm tạo thêm nguồn lực cho 

công tác YTDP 

 Thực hiện tốt việc chuyển cấp kinh phí cho các cơ sở cung ứng dịch vụ sang hỗ trợ 

cho đối tượng thụ hưởng, đi đôi với tính đúng tính đủ chi phí dịch vụ y tế 
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 Đổi mới cơ chế tài chính y tế, tạo động lực làm việc tích cực cho đội ngũ cán bộ y tế 

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài chính cho y tế. 
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Chƣơng 9.2: Đổi mới phƣơng thức chi trả dịch vụ khám 
chữa bệnh 

Đổi mới cơ chế tài chính y tế, đặc biệt là đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KBCB, 

được coi là giải pháp quan trọng để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực và một trong 

những vấn đề chính sách ưu tiên trong chương trình nghị sự của ngành y tế. Chương này 

cung cấp thông tin tổng quan về các phương thức chi trả đang được áp dụng, phân tích các 

vấn đề, lựa chọn các ưu tiên và đề xuất các giải pháp phù hợp cho việc đổi mới phương thức 

chi trả dịch vụ KBCB trong những năm sắp tới. 

1. Khái niệm 

Phương thức chi trả dịch vụ không chỉ đơn giản là cách hoàn trả chi phí cho cơ sở 

cung ứng dịch vụ. Mỗi phương thức chi trả đều chứa đựng những yếu tố khuyến khích có tác 

động khác nhau đến hành vi cung ứng và sử dụng dịch vụ và chi phí KBCB. Vì vậy, phương 

thức chi trả có ảnh hưởng quan trọng đến tính công bằng và hiệu quả của hệ thống y tế và 

được coi là một trong 5 nút điều khiển của hệ thống y tế [91].  

Phần dưới đây sẽ giới thiệu khái quát những ưu điểm và hạn chế của mỗi phương thức 

chi trả, bao gồm cả các phương thức đang được áp dụng ở Việt Nam và các phương thức 

khác đang được áp dụng ở các hệ thống y tế khác nhau. 

Cấp ngân sách theo dòng kinh phí 

NSNN thu được từ nguồn thuế phân bổ theo những định mức xác định cho các đơn vị 

cung ứng dịch vụ công (trong đó có các bệnh viện/ cơ sở cung ứng dịch vụ y tế) là một hình 

thái điển hình của phương thức cấp ngân sách theo dòng kinh phí. Đây là phương thức chi trả 

dựa trên yêu cầu chi phí đầu vào, với mức chi xác định trước theo các định mức có sẵn, kèm 

theo một số chỉ tiêu đầu ra cần thực hiện..  

Đặc điểm của cấp ngân sách theo dòng kinh phí là ngân sách được xác lập theo từng 

mục và theo định mức được ấn định bởi cơ quan chức năng. Với phương thức này, mức chi 

cho các mục lớn (như chi lương, chi vận hành và bảo dưỡng nhà và trang thiết bị) thường ổn 

định. Đối với các cơ sở KBCB, ngân sách này thường cấp theo số giường bệnh, số lượng biên 

chế của từng bệnh viện, có hệ số khác nhau theo loại, hạng và tuyến bệnh viện.  

Ưu điểm cơ bản của phương thức này là đơn giản, dễ áp dụng. Kế hoạch phân bổ 

ngân sách thường dựa trên khả năng ngân sách hoặc yêu cầu về kinh phí của các năm trước 

đó, có điều chỉnh (thường là tăng 10–15%). 

 

Tuy nhiên, phương thức này bộc lộ những hạn chế cơ bản do thiếu yếu tố khuyến 

khích sử dụng nguồn lực hiệu quả, hoặc định hướng cải thiện chất lượng dịch vụ. Việc sử 

dụng ngân sách này gắn với các mục chi và định mức chi theo quy định. Các đơn vị nhận 

ngân sách ít được phép linh hoạt theo năng suất hay kết quả hoạt động của đơn vị cung ứng 

dịch vụ. Khi ngân sách được phân bổ theo định mức nguồn lực đầu vào (số giường bệnh, số 

biên chế), những vấn đề liên quan tới định hướng công bằng và hiệu quả khó có thể được giải 

quyết, vì nguồn lực thường được phân bổ nhiều hơn cho các khu vực khá giả hơn, có năng 

lực giải ngân tốt hơn (ví dụ, đơn vị cung ứng dịch vụ tại khu vực thành thị thường tập trung 

nhiều giường bệnh và nhiều biên chế hơn). Hiện nay vẫn chưa có định mức chi NSNN tối 

thiểu cho 1 giường bệnh là bao nhiêu. Vì vậy, có sự khác nhau khá lớn giữa các địa phương 
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về mức chi NSNN cho 1 giường bệnh, có tỉnh chi 50–60 triệu đồng/giường bệnh tuyến 

tỉnh/năm, có tỉnh chỉ chi được 30 triệu. 

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng phân bổ NSNN theo phương thức này cũng dẫn đến 

tình trạng bao cấp tràn lan, vì tất cả mọi người bệnh (giàu hay nghèo) khi vào bệnh viện thì 

đều được hưởng dịch vụ y tế đã được Nhà nước bao cấp một phần (ví dụ: chi phí đầu tư cơ sở 

hạ tầng, đầu tư trang thiết bị y tế, chi phí đào tạo cán bộ, một phần chi lương đều đã được đầu 

tư qua NSNN và không tính vào mức giá dịch vụ). 

Phí theo dịch vụ 

Với phương thức thanh toán `phí theo dịch vụ’, chi phí cung ứng dịch vụ được trả 

theo từng dịch vụ đơn lẻ, tức là người bệnh dùng dịch vụ gì thì trả tiền dịch vụ đó (người 

bệnh tự trả hoặc BHYT trả thay người bệnh). Mức phí theo dịch vụ được cơ sở cung ứng dịch 

vụ đề xuất cơ quan quản lý thẩm định và ban hành.  

Phương thức thanh toán phí theo dịch vụ có một số ưu điểm riêng. Các cơ sở y tế 

thường tăng cường cung ứng dịch vụ để tăng nguồn thu, qua đó có thể thúc đẩy công suất 

hoạt động của bệnh viện và cả hệ thống y tế. Ưu điểm này có ý nghĩa tốt nếu dùng để khuyến 

khích các dịch vụ CSSK ban đầu, dịch vụ YTDP, phòng chống dịch bệnh, khống chế các 

bệnh xã hội, như CSSK tâm thần, lao, phong, v.v. Một ưu điểm khác của phương thức này là 

làm cho người bệnh cảm thấy “công bằng”, vì ai sử dụng dịch vụ gì thì trả dịch vụ đó, chứ 

không “cao bằng” như một số phương thức khác (DRG). Tuy nhiên, về cơ bản phương thức 

thu `phí theo dịch vụ’ là phương thức lạc hậu và có rất nhiều tác động tiêu cực. Hầu hết các 

nước phát triển hiện không còn sử dụng phương thức này. 

Tác động tiêu cực nhất của phương thức này là khuyến khích cung ứng dịch vụ quá 

mức cần thiết vì động cơ lợi nhuận, hay còn gọi là lạm dụng dịch vụ. Dịch vụ y tế có những 

đặc thù rất khác so với các dịch vụ xã hội cơ bản khác. Với dịch vụ y tế, người bệnh không 

biết trước khi nào cần sử dụng, không biết trước tổng chi phí, ít có thông tin về dịch vụ nào 

cần sử dụng (chủ yếu là do thầy thuốc quyết định), ít có khả năng “mặc cả” giá dịch vụ y tế, ít 

có thông tin để đánh giá chính xác về chi phí và chất lượng dịch vụ, v.v. Vì vậy, việc người 

bệnh cần sử dụng dịch vụ gì chủ yếu là do thầy thuốc (người cung cấp) quyết định. Trong cơ 

chế này các bệnh viện có xu hướng tăng cung cấp dịch vụ (đặc biệt là dịch vụ xét nghiệm, 

chẩn đoán hình ảnh) để tăng nguồn thu cho bệnh viện. Đặc điểm này dẫn đến tình trạng lạm 

dụng dịch vụ tràn lan ở các bệnh viện, cả bệnh viện công và bệnh viện tư. Lạm dung dịch vụ 

có thể thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau, gồm có: (i) Lạm dụng xét nghiệm (cho người 

bệnh xét nghiệm nhiều, kể cả các xét nghiệm không cần thiết; lặp lại xét nghiệm nhiều lần 

không công nhận xét nghiệm của nhau, kể cả các bệnh viện ngang cấp; (ii) Lạm dụng thuốc 

(kết hợp quá nhiều thuốc trong điều trị một cách không cần thiết; (iii) Nhập viện cả các bệnh 

nhân nhẹ có thể điều trị được ở tuyến dưới; (iv) Kéo dài thời gian điều trị, v.v.  

Tình trạng lạm dụng dịch vụ này gây tăng chi phí điều trị cho người bệnh, ảnh hưởng 

đến quỹ BHYT và tăng chi phí xã hội cho y tế nói chung. Cơ chế “phí theo dịch vụ” nếu được 

triển khai trong môi trường “xã hội hóa” (tư nhân đặt trang thiết bị tại bệnh viện), cơ chế “tự 

chủ tài chính” và cơ chế kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa hiệu quả thì tác động gây lạm 

dụng dịch vụ càng gia tăng gấp bội. 

Áp dụng phương thức này, cơ quan quản lý phải tính giá cho hàng ngàn dịch vụ cụ thể 

(khoảng trên 3000 dịch vụ). Các chi phí liên quan đến giá thường xuyên biến động, nên việc 

tính giá và cập nhật giá cho hàng ngàn loại dịch vụ là rất khó khăn, tốn kém. 

Chi phí quản lý hành chính cho phương thức phí theo dịch vụ là cao cho cả bệnh viện 

và người sử dụng dịch vụ, bởi những thủ tục tài chính kế toán chi tiết cho hàng nghìn dịch vụ 
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đơn lẻ. Vì vậy công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và quyền lợi của 

người sử dụng dịch vụ khó có thể thực hiện tốt, nhất là trong điều kiện đội ngũ kiểm định 

BHYT chưa đủ nhân lực và còn thiếu tính chuyên nghiệp. 

Với phương thức này, các bệnh viện chủ yếu tập trung vào các hoạt động KBCB để 

tạo nguồn thu cho bệnh viện và cho cán bộ, ít quan tâm đến các hoạt động YTDP, y tế cộng 

đồng, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học. 

Với những nhược điểm nêu trên, hầu hết các nước phát triển hiện không còn áp dụng 

phương thức thu phí theo dịch vụ, mà chuyển sang các phương thức chi trả khác (như khoán 

định suất, chi trả trọn gói theo ca bệnh, chi trả theo nhóm chẩn đoán – DRG). 

Chi trả theo ngày điều trị 

Với phương thức này, cơ sở cung ứng dịch vụ được chi trả một mức nhất định cho 

mỗi ngày nằm viện của bệnh nhân. Đây là một phương thức đơn giản, dễ áp dụng trong điều 

kiện hệ thống thông tin quản lý và năng lực quản lý còn nhiều hạn chế. 

Trong những trường hợp đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội hoặc với những mục tiêu 

khuyến khích cụ thể (ví dụ khuyến khích các cơ sở dịch vụ khu vực miền núi, vùng sâu, nơi 

không có đủ cán bộ y tế), phương thức này có thể được áp dụng để khuyến khích các cơ sở 

dịch vụ cung ứng dịch vụ chăm sóc cho người bệnh. 

Tuy nhiên, phương thức này hiện nay ít được áp dụng vì dẫn đến việc tăng cường 

không cần thiết và  kéo dài số ngày điều trị và kết quả là làm tăng chi phí không hợp lý. 

Chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh và theo Nhóm chẩn đoán (DRG) 

Phương thức chi trả trọn gói hoặc chi trả theo nhóm chẩn đoán (DRG)  thực hiện trên 

cơ sở chi trả trọn gói cho một đợt điều trị, chứ không theo từng dịch vụ hoặc can thiệp điều trị 

riêng rẽ được người bệnh sử dụng. Chi phí trọn gói được tính bao gồm tất cả các dịch vụ cần 

thiết cho một trường hợp bệnh cụ thể trong suốt thời gian từ khi bệnh nhân được nhập viện 

tới khi họ được xuất viện. Nguyên lý cơ bản trong phương thức này là tính mức chi phí trung 

bình  cho một bệnh hoặc cho 1 nhóm bệnh khá tương đồng về chẩn đoán bệnh học và chi phí 

điều trị (DRG=Diagnostic Related Groups). Để thực hiện phương thức này, cần tiến hành qua 

các bước sau đây: 

(i) Xác định các bệnh hoặc nhóm bệnh sẽ tiến hành “thu trọn gói”: Bước đầu có thể 

triển khai cho một số bệnh cụ thể, sau đó mở rộng dần các bệnh và cuối cùng là tiến đến áp 

dụng cho tất cả các loại bệnh (DRG). Chọn các bệnh cụ thể cần dựa vào một số tiêu chí như: 

các bệnh có tỷ lệ nhập viện cao (để tăng hiệu quả khi áp dụng phương thức thu trọn gói); các 

bệnh có tiêu chuẩn chẩn đoán và phác đồ điều trị khá rõ ràng. Theo ước tính, nếu lựa chọn tốt 

thì chỉ cần 50 bệnh thông thường đã chiếm đến khoảng 70% tổng số bệnh nhân nhập viện ở 

các bệnh viện.  

Thu theo “nhóm chẩn đoán” (DRG) là bước phát triển cao hơn của phương thức thu 

trọn gói bao gồm tất cả các bệnh hoặc nhóm chẩn đoán. Đối với DRG, tất cả các bệnh đều 

được phân vào các nhóm có tiêu chuẩn chẩn đoán và chi phí điều trị tương đồng nhau. Với 

hàng chục ngàn các bệnh khác nhau, các nước áp dụng DRG thường phân chia thành khoảng 

600–800 nhóm chẩn đoán. Chi phí được tính trung bình để khám, chữa cho 1 bệnh nhân trong 

cùng một nhóm chẩn đoán. Lưu ý hệ thống DRG không phải là bảng giá theo bệnh hoặc 

nhóm chẩn đoán, mà là một bảng chi phí tương đối của từng bệnh hoặc nhóm chẩn đoán so 

với chi phí trung bình chung của tất cả các ca nội trú. 
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(ii) Xây dựng quy trình chuyên môn (care pathway): Sau khi xác định các bệnh hoặc 

các nhóm bệnh/nhóm chuẩn đoán, việc tiếp theo là cần phải xây dựng một quy trình chuyên 

môn để khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân của từng bệnh, từng nhóm. Mục đích 

chính của việc xây dựng quy trình chuyên môn là nhằm nâng cao chất lượng KBCB, đồng 

thời làm cơ sở để tính chi phí điều trị trung bình của từng bệnh hoặc nhóm bệnh. Việc xây 

dựng quy trình chuyên môn ảnh hưởng rất nhiều đến việc tính toán chi phí điều trị (cost). 

Quy trình chuyên môn phải phù hợp với tiến bộ của y học, nhưng cũng phải sát khả năng điều 

trị thực tế của các cơ sở y tế. Lưu ý tránh tình trạng xây dựng quy trình chuyên môn cao hơn 

so với khả năng cung cấp, gây tăng chi phí cho KBCB. Quy trình chuyên môn được xây dựng 

dựa trên những trường hợp bệnh thông thường nhất, ở mức trung bình, dựa vào đó để tính 

mức chi phí điều trị trung bình.  

Về chuyên môn, quy trình này chủ yếu mang tính chất tham khảo, khuyên nghị, 

không phải là cơ sở pháp lý để bắt buộc cơ sở y tế phải điều trị chính xác như quy trình. Tuy 

nhiên, khi phân tích quá trình khám chữa bệnh thực tế so với quy trình chuyên môn, nếu có 

sự chênh lệch lớn cần kiểm tra, nghiên cứu, xem xét nhu cầu điều chỉnh quy trình chuyên 

môn hoặc điều chỉnh cách thực hiện chuyên môn. 

(iii) Xác định chi phí KBCB trung bình cho từng bệnh, nhóm bệnh: Trên cơ sở các số 

liệu thu viện phí gắn liền với các mã bệnh và mã thủ thuật kết hợp với thông tin kế toán về 

các chi phí còn lại, các chuyên gia tài chính, kế toán sẽ tính toán chi phí trung bình theo từng 

nhóm chẩn đoán. Trên thực tế lâm sàng, mỗi người bệnh đều có thể trạng, bệnh cảnh lâm 

sàng khác nhau, nên điều trị có thể khác nhau. Tuy nhiên, mức tính chi phí là mức trung bình 

cho từng bệnh, nhóm bệnh, trong đó có các trường hợp nhẹ bù cho trường hợp nặng. Các 

nhóm chi phí bao gồm chi phí cho con người (lương, thưởng, phụ cấp, đào tạo...), chi phí trực 

tiếp (thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao), chi phí đầu tư ban đầu về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, chi phí khấu hao... Các chi phí này được tính theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, bao 

gồm cả những khoản chi phí không có trong số liệu thanh toán viện phí, và có thể được điều 

chỉnh theo nội dung của quy trình chuyên môn.  

(iv) Xác định mức thu: Trên cơ sở tổng chi phí trung bình, mức thu được tính theo 

nguyên tắc đảm bảo chi trả đầy đủ các chi phí để cung cấp dịch vụ, kèm theo tỷ lệ nhất định 

để tái đầu tư, nâng cấp và phát triển cơ sở y tế. Tất cả các chi phí mà nhà nước đã bao cấp đều 

không tính vào mức thu. Các chi phí còn lại đều phải được tính đủ để trả cho cơ sở cung ứng 

dịch vụ thông qua BHYT, viện phí hoặc các cơ chế hỗ trợ khác (Quỹ KCB cho người nghèo, 

quỹ từ thiện...). 

Về triển khai,  phương thức này có thể được thiết kế ban đầu ở mức đơn giản, từ 10–

20 bệnh rồi tăng lên 50 bệnh thông thường; sau đó dần đạt tới phức tạp tùy theo mục tiêu và 

năng lực phát triển hệ thống y tế, tiền đến 600–800 nhóm chẩn đoán theo DRG. Ở phạm vi 

toàn hệ thống, phương thức này sẽ dần được áp dụng trong chi trả, lập kế hoạch ngân sách, 

phân bổ ngân sách KBCB dựa trên tổng thể số lượng và mức độ phức tạp của các bệnh nhân 

đến KBCB  và năng lực chuyên môn của các bệnh viện. Hiện nay có khoảng trên 30 quốc gia 

phát triển trên thế giới đã áp dụng phương thức DRG này. 

Các ưu điểm chính của phương thức thu trọn gói và DRG gồm có:  

(i) Khuyến khích bên cung ứng dịch vụ tiết kiệm chi phí, tăng cường hiệu quả hoạt 

động, nâng cao chất lượng điều trị (để sớm khỏi bệnh, giảm chi phí do điều trị kéo dài), cải 

tiến quy trình điều trị hay áp dụng những công nghệ mới để giảm giá thành và cải thiện chất 

lựợng dịch vụ.  
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(ii) Công tác lập kế hoạch ngân sách và hoạt động của cơ sở y tế được thực hiện chủ 

động hơn. Các thông tin về chi phí điều trị cho từng nhóm bệnh cho phép các bệnh viện có kế 

hoạch chủ động sắp xếp hoạt động của bệnh viện và các dịch vụ liên quan.  

Thông tin dịch vụ và chi phí xây dựng trong phương thức này là cơ sở đo lường kết 

quả và đánh giá hoạt động của các cơ sở cung ứng dịch vụ. Dữ liệu hệ thống DRG cũng 

thường được sử dụng trong lập kế hoạch ngân sách KBCB.  

(iii) Mức chi trả xác định trước cùng những điều khoản quy định rõ ràng sẽ tạo điều 

kiện bình đẳng cho các cơ sở cung ứng dịch vụ – cả công lập và ngoài công lập – trong thị 

trường dịch vụ KBCB, và đây sẽ là yếu tố khuyến khích các cơ sở y tế ngoài công lập tham 

gia tích cực vào chương trình BHYT. 

(iv) Phương thức này góp phần giảm thời gian nằm viện. Tại Úc, trước khia áp dụng 

phương thức thu phí theo dịch vụ (như Việt Nam hiện nay), thời gian nằm viện trung bình là 

khoảng 6,5 ngày. Sau khi chuyển đổi sang phương thức DRG, hiện nay thời gian nằm viện 

trung bình là khoảng dưới 3 ngày, giảm một nửa so với trước đây. Điều này cho thấy khả 

năng chuyên môn của các bệnh viện còn có thể nâng cao chất lượng điều trị, giảm số ngày 

nằm viện hơn nữa thông qua đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế chi trả. Ngoài ra, với phương 

thức chi trả trọn gói, các bệnh viện tuyến trên quá tải thì sẽ ưu tiên nhận những bệnh, nhóm 

bệnh có mức thu cao (thường là bệnh nặng, bệnh khó), “nhường” bớt những bệnh nhân nhẹ 

cho tuyến dưới điều trị.  

Tuy nhiên, phương thức này (đặc biệt là DRG) cũng có những khó khăn, hạn chế cần 

lưu ý:  

(i) Để bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế trong phương thức này, các quy trình chuyên 

môn cần được xây dựng dựa trên hướng dẫn điều trị, nhưng thực hiện việc đó đầy khó khăn, 

tốn kém. Do tiến bộ của y học, quy trình này cũng thường xuyên phải cập nhật. Các cán bộ y 

tế phải được đào tạo để thực hiện đúng quy trình chuyên môn. Cở sở vật chất, trình độ quản 

lý của bệnh viện cũng phải đảm bảo. Kinh nghiệm của một số nước cho thấy việc chuyển đổi 

từ phí theo dịch vụ sang phương thức DRG đầy đủ mất khoảng 10–15 năm. Tuy nhiên, các 

nước áp dụng sau có nhiều thuận lợi vì đã có kinh nghiệm của các nước đi trước, đặc biệt là 

trong việc phân nhóm DRG và xây dựng các quy trình chuyên môn. 

(ii) Đôi khi việc quyết định phân nhóm điều trị chỉ dựa vào có hay không có một dấu 

hiệu lâm sàng nào đó. Việc này thường do thày thuốc là người quyết định. Vì vậy, các thày 

thuốc có thể có xu hướng đưa người bệnh vào những nhóm chẩn đoán có mức thu cao hơn.  

(iii) Các bệnh viện quá tiết kiệm chi phí, gây ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Bệnh 

viện có thể cho bệnh nhân xuất viện quá sớm, khi chưa khỏi hẳn, rồi nhập viện lại để tính 1 

lần điều trị khác. Có nguy cơ tăng nhập viện cả những trường hợp có thể điều trị ngoại trú, 

nhằm mục đích tăng thu cho bệnh viện. Đây cũng là một lý do dẫn đến quá tải bệnh viện, đặc 

biệt là khu vực nội trú. Bệnh viện có xu thế nhận những loại bệnh dễ điều trị với mức thu cao 

(hớt váng); đùn đẩy, chuyển tuyến các trường hợp bệnh khó cho các bệnh viện tuyến trên. 

(iv) Cần phải có cơ chế quản lý, kiểm soát chuyên môn và tài chính tốt, đảm bảo chất 

lượng KBCB, đồng thời thường xuyên cập nhật quy trình chuyên môn cho phù hợp. 

Khoán tổng quỹ 

Khoán tổng quỹ là phương thức qua đó bên cung ứng dịch vụ được chi trả với một 

tổng số ngân sách ấn định trước, bao gồm tất cả mọi chi phí để CSSK trong một cộng đồng 

trong phạm vi đơn vị hành chính nhất định (ví dụtỉnh, huyện), trong một khoảng thời gian 

nhất định (thường là 1 năm tài chính). Đây cũng là một dạng khoán định suất, nhưng là khoán 
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định suất để CSSK cho cả một cộng đồng, chứ không phải khoán theo cá nhân (trường hợp 

Quỹ BHYT). 

Việc ấn định trước tổng quỹ tạo yếu tố thúc đẩy bên cung ứng dịch vụ hạch toán và sử 

dụng ngân sách được giao một cách hợp lý nhất, tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất. Định mức tổng 

quỹ có thể được xây dựng theo đầu dân, trên cơ sở khoa học và có hệ số điều chỉnh theo các 

tiêu chí khác nhau, ví dụ: Mô hình và tỷ lệ mắc bệnh, tử vong, tỷ lệ người cao tuổi, tỷ lệ trẻ 

em, tỷ lệ thất nghiệp, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, điều kiện địa lý... Cần xây dựng một 

định mức sàn, hay mức đầu tư tối thiểu cho y tế/đầu dân. Định mức này sẽ được điều chỉnh 

(hệ số tăng thêm) căn cứ tính toán khoa học, dựa vào các tiêu chí nêu trên. 

Tổng quỹ có thể được xác lập trên những cơ sở thông tin đầu vào (số giường bệnh, số 

biên chế), kết hợp với các nhiệm vụ cần thực hiện và kết quả đầu ra cần đạt được. Tổng quỹ 

theo định hướng đầu vào thường dựa trên số liệu chi phí trước đó của bên cung ứng hoặc chi 

phí trung bình của các bên cung ứng khác với tính chất và quy mô tương tự. Tổng quỹ theo 

định hướng đầu ra dựa trên cơ sở khối lượng dịch vụ được cung ứng. Phương thức thứ hai 

phức tạp hơn và đòi hỏi những thông tin về khối lượng, và mức độ phức tạp của các dịch vụ 

mà cơ sở cung ứng dịch vụ thực hiện được. 

Nhìn chung, đây là phương thức tài chính y tế hiện đại và hiệu quả. Trên cơ sở tổng 

kinh phí được giao, các cơ sở y tế sẽ có trách nhiệm toàn diện về CSSK cho cộng đồng, quan 

tâm nhiều đến phòng bệnh, CSSK ban đầu, chăm sóc tại nhà, hạn chế tối đa việc nhập viện, 

nhằm giảm các chi phí, tăng hiệu quả hoạt động của y tế. Phương thức này sẽ giúp gắn kết 

chặt chẽ giữa YTDP – CSSK ban đầu – KBCB – phục hồi chức năng thành một khối, chịu 

trách nhiệm về CSSK chung cho toàn dân chứ không có những mạng lưới khá độc lập về 

YTDP và KBCB như ở Việt Nam hiện nay. 

Khác với phương thức dòng ngân sách, khoán tổng quỹ không gắn các chi tiêu cụ thể 

vào những dòng ngân sách theo những định mức ấn định trước. Những nguyên tắc của khoán 

tổng quỹ về nhiều phương diện là phù hợp với tinh thần của Nghị định 43 [44]. Phương thức 

này đang định hình và dần hoàn thiện với phần NSNN theo định hướng tăng cường tự chủ 

cho các đơn vị cung ứng dịch vụ.  

Tuy nhiên mức khoán ngân sách cũng phải đủ lớn, phù hợp với nhu cầu CSSK của 

cộng đồng để cơ sở y tế có đủ nguồn lực đảm bảo việc CSSK của nhân dân. Khoán tổng quỹ 

có thể hạn chế khuyến khích cải thiện năng suất hay chất lượng dịch vụ, khi bên cung ứng có 

xu hướng giảm thiểu chi phí để tối đa hóa lợi nhuận. Quyền lợi của bên sử dụng dịch vụ có 

thể không được đảm bảo nếu thiếu cơ chế hiệu quả để theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động và 

chất lượng dịch vụ.  

Khoán định suất 

Trong phương thức định suất, bên cung ứng dịch vụ được trả một khoản nhất định 

theo đầu người đăng ký sử dụng dịch vụ của bên cung ứng dịch vụ đó. Hình thức thông 

thường là Quỹ BHYT ký hợp đồng và khoán cho cơ sở cung ứng dịch vụ khoản tiền nhất 

định để cung cấp dịch vụ cho những người có thẻ BHYT. Đây là hình thức khoán định suất 

theo cá nhân, tính cho những người có thẻ chứ không tính cho cả một cộng đồng. Phần ngân 

sách trả trước này bao gồm tất cả các chi phí cho các dịch vụ trong gói dịch vụ (có thể bao 

gồm dịch vụ chăm sóc dự phòng, điều trị) đã thỏa thuận trong một khoảng thời gian xác định 

(thường là 1 năm). Định suất thường được áp dụng như một cơ chế chi trả từ các quỹ BHYT 

cho bên cung ứng gói dịch vụ theo thỏa thuận giữa hai bên. Mức đóng góp của người tham 

gia  được xác định dựa trên nguyên lý chia sẻ rủi ro về tài chính trong phạm vi quỹ. Mức phí 

thường là đồng nhất cho tất cả những người tham gia quỹ đó, hoặc có thể khác nhau (thường 

với các quỹ BHYT thương mại, mức phí có thể dựa trên mức độ rủi ro về sức khoẻ, xác suất 
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mắc bệnh của mỗi nhóm đối tượng tham gia quỹ). Phương thức định suất được áp dụng có 

hiệu quả ở các quốc gia có tỷ lệ bao phủ BHYT cao, nhất là ở dạng BHYT xã hội bắt buộc. 

Những ưu điểm cơ bản của phương thức này là có thể khuyến khích cơ sở y tế tổ chức 

cung ứng dịch vụ với chi phí - hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, giá thành điều trị thấp, nhưng 

vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ để bệnh nhân sớm khỏi bệnh, không phải điều trị kéo 

dài. Định suất cũng khuyến khích việc phối hợp giữa KBCB và một số  hoạt động phòng 

bệnh, CSSK ở mức độ nhất định, đặc biệt là đối với một số đối tượng có nhu cầu KBCB cao 

(ví dụ: người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính., v.v.). Việc khuyến khích CSSK sớm để 

giảm chi phí so với điều trị muộn hơn ở tuyến trên cũng cải thiện hiệu quả của công tác chăm 

sóc sức khoẻ. Ví dụ, đề án định suất dựa vào BHYT an sinh xã hội ở Thái Lan đã được chứng 

minh là hiệu quả khi các bên cung ứng dịch vụ phát triển mạng lưới cung ứng dịch vụ ngay 

tại cộng đồng để hạn chế dịch vụ điều trị tại bệnh viện – là dịch vụ có chi phí cao hơn [92]. 

Chi phí hành chính để quản lý hệ thống phí định suất tương đối thấp so với các hệ 

thống khác, kể cả hệ thống chi trả dựa trên từng trường hợp hoặc khoán tổng quỹ.
 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, phương thức khoán định suất theo từng cá nhân 

này cũng có một số nhược điểm: (i) Việc chia sẻ nguy cơ chỉ được thực hiện giữa các cá nhân 

có tham gia Quỹ, chứ không chia sẻ cho toàn bộ cộng đồng. (ii) Các cơ sở y tế vẫn chủ yếu 

tập trung vào công tác KBCB. Nếu có một số hoạt động dự phòng thì chủ yếu là tập trung 

vào những người tham gia Quỹ (có thẻ BHYT), chứ không triển khai các hoạt động dự phòng 

hoặc CSSK ban đầu rộng rãi cho cộng đồng. (iii) Với phương thức này, cơ quan quản lý Quỹ 

(thường là BHYT) thu tiền đóng góp của người dân để chia sẻ nguy cơ khi ốm đau, bệnh tật, 

nhưng lại đẩy nguy cơ đó cho các cơ sở cung cấp dịch vụ bằng cách khoán trọn gói trong số 

tiền được cấp. (iv) Hiện nay, do mức đóng góp của người dân thấp, nên định suất khoán cho 

các cơ sở y tế cũng thấp. Thêm vào đó, vấn đề lựa chọn ngược (nhiều người ốm, người có 

nhu cầu CSSK cao tham gia Quỹ) cũng là những nguyên nhân làm thâm hụt quỹ hoặc chất 

lượng dịch vụ y tế thấp. (v) Để gia tăng nguồn thu, bên cung ứng dịch vụ có thể thu thêm của 

người sử dụng dịch vụ thông qua nhiều hình thức khác nhau (ví dụ dịch vụ tự chọn, thuốc 

ngoài danh mục thường quy ...).  

Trả lương 

Trả lương là phương thức chi trả một phần chi phí (chi phí lao động) cho cán bộ y tế 

khu vực công lập và phần chi trả này thường không có sự liên hệ với năng suất và chất lượng 

dịch vụ mà các cán bộ y tế thực hiện. Phương thức này thường được áp dụng trong điều kiện 

nhất định, ví dụ để đáp ứng yêu cầu duy trì hoạt động thường xuyên của cán bộ y tế tại các 

địa phương, các vùng kinh tế xã hội chưa phát triển về điều kiện và năng lực cung ứng dịch 

vụ, hay cho những lĩnh vực dịch vụ ít có nguồn thu (ví dụ dịch vụ YTDP, bệnh xã hội). 

Mức chi trả theo hình thức trả lương có thể dựa trên những cơ sở khác nhau, ví dụ 

theo lĩnh lực dự phòng, điều trị hay các chuyên khoa khác nhau với thời gian đào tạo khác 

nhau. Hình thức này được áp dụng khá rộng rãi tại Ấn độ, Nam Phi hay ngay trong hệ thống 

cơ sở chăm sóc sức khoẻ cho cựu chiến binh Mỹ. 

Có thể thấy, khi mức chi trả ổn định (theo ngạch bậc, thời gian công tác) không gắn 

với khối lượng hay chất lượng công việc, phương thức chi trả này được coi là không tạo động 

lực thúc đẩy năng suất lao động và chất lượng dịch vụ [93], nhất là với mức lương còn ở rất 

hạn hẹp trong điều kiện Việt Nam.  

Tóm tắt 

Mỗi phương thức chi trả có những ưu điểm và hạn chế riêng, không có phương thức 

nào là hoàn hảo [93] (Bảng 5). Các nỗ lực đổi mới có xu hướng cân bằng các mục tiêu khác 
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nhau theo hướng kết hợp hài hòa các phương thức khác nhau [94]. Các phương thức thường 

được áp dụng đồng thời với sự lồng ghép theo những mục tiêu xác định, trong từng điều kiện, 

theo từng lĩnh vực dịch vụ, với những ưu tiên và những mục tiêu chính sách để đáp ứng thực 

tế yêu cầu CSSK tại mỗi quốc gia, mỗi khu vực kinh tế - xã hội khác nhau. 

Bảng 5: Tóm tắt những điểm tiến bộ, hạn chế của một số phƣơng thức chi trả  

Phƣơng thức Ƣu điểm Nhƣợc điểm Bằng chứng thực tế 

Cấp kinh phí 
theo dòng ngân 
sách  

Hạn chê gia tăng chi 
phí; đơn giản, dễ áp 
dụng 

Hạn chế đầu tư vào 
công nghệ, kỹ thuật 
cao; ít nâng cao chất 
lượng điều trị; 
Lựa chọn bệnh nhân, 
dịch vụ 

Hệ thống Y tế Đức sử dụng 
phương thức cấp ngân sách 
linh hoạt. Hiện ngân sách 
được cấp trên cơ sở hệ thống 
DRG và bệnh viện chỉ có thể 
được hoàn lại tối đa 35% chi 
phí vượt mức ngân sách câp. 
Vì vậy, các bệnh viện thường 
cố gắng để tổng chi không 
vượt quá ngân sách 

Phí theo dịch vụ Thúc đẩy năng suất, 
tăng cung ứng dịch vụ; 
tăng chất lượng dịch 
vụ  

Lạm dụng trong cung 
ứng dịch vụ đặc biệt là 
xét nghiệm, chẩn đoán 
hình ảnh, lạm dụng 
thuốc, kéo dài thời gian 
điều trị gây quá tải 
bệnh viện; tăng chi phí 
cho cả người bệnh, cơ 
sở y tế và toàn xã hội; 
chi phí hành chính cao 

Tại Bỉ vào những năm 1990, 
nỗ lực cải cách tài chính y tế 
tập trung giải quyết tình trạng 
lạm dụng dịch vụ, thiếu hiệu 
quả trong sử dụng nguồn lực 
là những vấn đề liên quan 
trực tiếp tới phương thức phí 
theo dịch vụ 

Chi trả theo 
ngày điều trị 

Đơn giản, dễ áp dụng 
Phía cung ứng dịch vụ 
quan tâm đến người 
bệnh hơn 

Tăng số nhập viện và 
tăng số ngày điều trị, 
thiếu khuyến khích các 
giải pháp chi phí – hiệu 
quả 

Các bệnh viện của Lúc-xăm-
bua được chi trả theo ngày 
điều trị cho đến 1995. Chính 
phủ nước này đã phải thay 
phương thức này bằng 
phương thức chi trả với mức 
xác định trước 

Chi trả theo 
nhóm chẩn 
đoán 

Tiết kiệm chi phí, tăng 
hiệu quả sử dụng 
nguồn lực thông qua 
các giải pháp mang 
tính chi phí- hiệu quả, 
giảm thiểu việc sử 
dụng dịch vụ không 
cần thiết 

Lựa chọn bệnh nhân, 
tăng nhập viện, xuất 
viện sớm, chi phí kiểm 
định, giám sát cao 

Tại Úc, phương thức chi trả 
theo DRG được đánh giá là 
hiệu quả nhưng cũng có 
những vấn đề liên quan đến 
tình trạng cho bệnh nhân xuất 
viện sớm 

Khoán tổng quỹ Tiết kiệm chi phí, tăng 
hiệu quả sử dụng 
nguồn lực thông qua 
cung ứng dịch vụ 
CSSK ban đầu, YTDP, 
can thiệp cộng đồng, 
kết hợp chặt chẽ giữa 
phòng bệnh, nâng cao 
sức khỏe và KBCB 

Hạn chế cung cấp dịch 
vụ 

Thái lan kết hợp chi trả theo 
khoán tổng quỹ toàn hệ thống 
phân bổ quỹ theo nhóm chẩn 
đoán được điều trị tại các cơ 
sở y tế. 

Định suất Tiết kiệm chi phí, tăng 
hiệu quả sử dụng 
nguồn lực thông qua 
cung ứng dịch vụ 
chăm sóc sớm 

Không cung cấp đủ 
dịch vụ, tăng chuyển 
tuyến, chất lượng dịch 
vụ thấp 

Tại Tây Ban Nha, các bác sỹ 
tuyến điều trị ban đầu được 
chi trả lương và một phần 
khác theo định suất. Định suất 
được điều chỉnh theo các yếu 
tố rủi ro, nguy cơ (ví dụ tỷ lệ 
dân số > 65 tuổi) 

Trả lương Kiềm chế gia tăng chi Năng suất thấp, chất Tình trạng chi trả không chính 
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phí 
Khá công bằng trong 
chi trả, 
Đơn giản, dễ áp dụng 

lượng thấp không có 
yếu tố động viên, phát 
sinh chi trả không 
chính thức 

thức tại Hungary, Chính phủ 
nước này đã tăng lương 50% 
cho cán bộ y tế để góp phần 
khắc phục tình trạng chi trả 
không chính thức 

Nguồn: Dựa trên Technical Briefs for Policy Makers – Department of Health Systems Financing, 
WHO, number 2, 2007 

Điểm cần lưu ý liên quan tới cơ cấu của các nguồn tài chính bệnh viện và phân bố tỷ 

lệ người sử dụng có và chưa có BHYT hiện nay (trong đó khoảng 60% là từ NSNN và quỹ 

BHYT, khoảng gần 40% từ thu phí trực tiếp từ người chưa có BHYT) [95], phương thức 

được lựa chọn cần đáp ứng đặc điểm của hai nhóm. Những phương thức yêu cầu nguồn lực 

tập trung phù hợp với phần chi từ nguồn NSNN hoặc từ quỹ BHYT nhưng lại không đáp ứng 

tốt với nguồn chi trả trực tiếp từ cá nhân người sử dụng dịch vụ.  

Để có thể đáp ứng yêu cầu của cả hai nhóm người sử dụng dịch vụ, báo cáo khảo sát 

[96]
 
"Phí dịch vụ bệnh viện và phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh" đã phân 

tích những ưu điểm, hạn chế của từng phương thức chi trả và đề xuất sự kết hợp phương thức 

khoán tổng ngân sách với phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh như một lựa 

chọn phù hợp cho hệ thống KBCB nước ta. Phương thức khoán tổng ngân sách trên cơ sở 

định suất áp dụng cho phần ngân sách bao cấp được phân bổ từ NSNN và ngân sách cho dịch 

vụ KBCB ngoại trú. Phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh áp dụng cho dịch vụ 

KBCB nội trú. Phương thức kết hợp này có thê đáp ứng yêu cầu chi trả trực tiếp, trong ngắn 

hạn, của nhóm chưa có BHYT để dần thay thế phương thức chi trả phí theo dịch vụ cho cả 

bệnh nhân có BHYT và không có BHYT.  

2. Thực trạng phƣơng thức chi trả dịch vụ KBCB ở Việt Nam 

2.1. Những kết quả bƣớc đầu 

Ở Việt Nam, các cơ sở y tế được cung cấp tài chính dựa vào các phương thức sau đây: 

NSNN cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế công với định mức nhất định (cấp theo dòng 

ngân sách), chủ yếu dựa theo các tiêu chí đầu vào, ví dụ: Số giường bệnh, số cán bộ… 

Trả phí theo dịch vụ: Phương thức này hiện nay là phổ biến nhất ở Việt Nam. Trả phí 

theo dịch vụ được áp dụng cho cả bệnh nhân có thẻ BHYT và bệnh nhân không có thẻ BHYT 

(tự trả viện phí). Phương thức này hiện đang gây rất nhiều khó khăn cho hệ thống y tế, đặc 

biệt là tình trạng lạm dụng dịch vụ y tế tràn lan cả ở cơ sở y tế công và y tế tư, gây tăng chi 

phí CSSK.  

Khoán định suất: Đang được triển khai và nhân rộng ở các bệnh viện huyện, chủ yếu 

áp dụng cho chi trả BHYT. 

Thu trọn gói theo trường hợp bệnh: Hiện đang trong quá trình triển khai thí điểm. Bộ 

Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo, xác định một số bệnh, xây dựng quy trình chuyên môn (care 

pathways), tính toán chi phí, mức thu và đã áp dụng thí điểm thu trọn gói cho một số bệnh 

với kế hoạch áp dụng tiếp đối với 20–50 loại bệnh thông thường.  

Thu theo Nhóm chẩn đoán (DRG): Đây cũng là định hướng và kế hoạch lâu dài của 

Việt Nam sau khi triển khai thu trọn gói theo trường hợp bệnh. 

Khoán tổng kinh phí: Việt Nam chưa thực hiện. 

Chi lương: Đã và đang thực hiện ở Việt Nam. 
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Như vậy, các phương thức chi trả chính cho y tế được áp dụng ở Việt Nam gồm 

NSNN cấp theo dòng ngân sách, trả lương cho cán bộ y tế công, kết hợp với thu phí theo dịch 

vụ. Một số phương thức mới đang ở giai đoạn thí điểm đó là thu trọn gói theo ca bệnh và định 

hướng lâu dài là DRG. Nhìn chung, các phương thức chi trả dịch vụ y tế của Việt Nam vẫn 

còn rất lạc hậu, nhiều bất cập, đặc biệt là phương thức chi trả phí theo dịch vụ, gây lạm dụng 

dịch vụ y tế tràn lan, tăng chi phí y tế, hiệu quả sử dụng tài chính y tế thấp. Vì vậy, việc đổi 

mới cơ chế chi trả cho dịch vụ y tế ở Việt Nam là rất cần thiết để tăng cường hiệu quả hoạt 

động của hệ thống y tế, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân. 

Những cam kết chính sách đổi mới phương thức chi trả đang được triển khai thực 

hiện. Bộ Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KBCB [97] và 

Tổ kỹ thuật đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KBCB [98]. Đây là sự chuẩn bị rất cần thiết 

về tổ chức và nhân lực cho việc chỉ đạo và thực hiện triển khai đổi mới với một khối lượng 

lớn công việc phức tạp về cả chính sách và kỹ thuật. Một lộ trình xây dựng và triển khai 

phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh và theo nhóm chẩn đoán (DRG) đã được 

soạn thảo. Bước đầu, hiện đang triển khai áp dụng phương thức chi trả theo định suấtở các 

bệnh viện huyện và chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh cho một số nhóm bệnh thường gặp. 

Quỹ Rockefeller đang hỗ trợ kỹ thuật  để xây dựng lộ trình thực hiện đổi mới phương thức 

chi trả, tham khảo kinh nghiệm của Thái Lan, Ma-lai-xia và một số nước khác. Tiếp theo mô 

hình thí điểm chi trả trọn gói cho 4 bệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn và bệnh viện huyện Ba 

Vì, phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh sẽ được áp dụng cho 20 bệnh thông 

thường có tần suất cao nhất dự kiến sẽ được thực hiện từ năm 2013. Nội dung này đã được 

Chính phủ và Bộ Y tế cam kết trong văn kiên dự án “Chương trình Phát triển nguồn nhân lực 

y tế” (Hợp phần 3- Nâng cao năng lực quản lý cung ứng dịch vụ) vốn vay từ ADB và viện trợ 

không hoàn lại từ chính phủ Úc. Đồng thời, Bộ Y tế Thái Lan và Bộ Y tế Việt Nam đang dự 

định sẽ phê duyệt vào cuối năm 2011một chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật trong đó có 

hợp phần liên quan phát triển phương thức chi trả DRG và định suất.  

Hoạt động điều chỉnh giá dịch vụ KBCB  cũng đang được thúc đẩy. Trong tổng số 

trên 3000 dịch vụ y tế, Bộ Y tế đang xây dựng và dự kiến điều chỉnh mức thu của 50 mục 

dịch vụ cơ bản. Phương pháp tính chi phí và cơ sở dữ liệu liên quan đến chi phí dịch vụ theo 

hướng “tính đúng, tính đủ các chi phí được coi là tiền đề quan trọng cho việc tiếp tục phát 

triển áp dụng phương thức chi trả trọn gói theo nhóm trường hợp bệnh ở một quy mô lớn 

hơn.  

Ngân hàng Thế giới, Liên minh Châu Âu, cũng đang hỗ trợ Bộ Y tế triển khai những 

dự án nghiên cứu thí điểm các mô hình chi trả khác nhau, trong đó có phương thức khoán 

định suất và cung cấp tài chính theo kết quả đầu ra. Các dự án này chú trọng thúc đẩy các 

hoạt động chăm sóc ban đầu với định hướng chiến lược là CSSK ban đầu là cơ sở quyết định 

năng lực của một hệ thống CSSK và là cách tiếp cận hiệu quả cho các mục tiêu công bằng 

trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ CSSK cho mọi người. Mục tiêu chính của các dự án là tăng 

cường hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng công tác CSSK thông qua các yếu tố 

khuyến khích trong phương thức chi trả mới để khuyến khích năng suất và chất lượng cung 

ứng dịch vụ chăm sóc y tế sớm tại cộng đồng.  

Các phương thức chi trả này đang hướng tới chi trả theo kết quả hoạt động, được 

lượng hoá thông qua những đơn vị sản phẩm hợp lý hơn (ví dụ các gói dịch vụ, số trường hợp 

bệnh được điều trị), thay vì những dịch vụ đơn lẻ hay theo yêu cầu chi phí đầu vào như hiện 

nay.  
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2.2. Những khó khăn, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả ban đầu, đổi mới tài chính y tế nói chung và đổi mới phương 

thức chi trả dịch vụ KBCB nói riêng đang gặp phải những thách thức ở các phương diện khác 

nhau, từ định hướng chính sách, năng lực kỹ thuật và điều kiện hệ thống thông tin và năng 

lực quản lý của các bên liên quan. Nhìn chung, các nỗ lực nghiên cứu và áp dụng đổi mới 

phương thức chi trả dịch vụ KBCB đang ở những mô hình thí điểm. Dưới đây sẽ trình bày về 

những khó khăn hạn chế chủ yếu và những vấn đề cần ưu tiên giải quyết. 

2.2.1 Thiếu định hướng mạnh và rõ ràng về đổi mới phương thức chi trả  

Đổi mới tài chính, đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KBCB đặt ra yêu cầu nhận 

thức chính sách trong một định hướng tổng thể vì đây là một lĩnh vực phức tạp, chịu ảnh 

hưởng của nhiều yếu tố khác nhau về kinh tế, văn hoá, xã hội. Đổi mới phương thức chi trả là 

một “nút điều khiển” của hệ thống y tế, cần được chú trọng. Tuy nhiên, đổi mới phương thức 

chi trả khó có thể mang lại thành công nếu không đổi mới tổng thể ở những nội dung quan 

trọng khác của hệ thống y tế. Với thực tế hệ thống KBCB nước ta, mức độ thành công của 

đổi mới phương thức chi trả phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ hiệu quả của các cơ chế liên quan, 

trong một môi trường chính sách đang có nhiều chuyển đổi: ví dụ tự chủ cho các đơn vị công 

lập ngày càng được tăng cường; thị trường dược phẩm - vật tư y tế chưa được quản lý chặt 

chẽ; các cơ chế hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và các đối tượng thiệt thòi thông qua BHYT 

chưa phát huy hiệu quả một cách tối đa; các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ KBCB, 

bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ đang cần những cải thiện lớn trong cơ chế quản lý và 

vận hành. 

Yêu cầu đổi mới đã được nhận rõ nhưng những chuyển biến trên thực tế còn hạn chế, 

do những nguyên nhân khác nhau. Kiến thức và kinh nghiệm về các phương thức chi trả còn 

thiếu, trong khi năng lực nghiên cứu và bằng chứng hỗ trợ chưa đủ mạnh để chỉ ra hướng đổi 

mới phù hợp cũng như xác định những yêu cầu về năng lực và nguồn lực cho việc triển khai 

áp dụng các phương thức chi trả mới. Phản ứng của phía cung ứng dịch vụ (cả tích cực và 

tiêu cực) với mỗi phương thức chi trả khác nhau nhằm bảo vệ quyền lợi của đơn vị mình. 

Do thiếu bằng chứng hỗ trợ cũng như năng lực chung, nên chưa có một kế hoạch 

đồng bộ về đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế cũng như cam kết mạnh trong việc xây 

dựng và ban hành chính sách. Cần xây dựng một kế hoạch triển khai phối hợp các nỗ lực đổi 

mới theo một định hướng chung. Kế hoạch này cần đạt đến mục tiêu xây dựng và áp dụng 

một hệ thống lồng ghép các phương thức đạt được các yêu cầu cơ bản về (1) tính minh bạch 

(với cả bên cung ứng và sử dụng dịch vụ), (2) khuyến khích cả năng suất và chất lượng dịch 

vụ, (3) khuyến khích chăm sóc sớm và hỗ trợ thiết lập hệ thống chuyển tuyến hợp lý (các 

dịch vụ được cung ứng tại các tuyến kỹ thuật phù hợp về chuyên môn và chi phí), (4) tính 

linh hoạt để có thể áp dụng trong điều kiện của các địa phương và (5) có sự tham gia của các 

bên liên quan cũng như các đối tác hợp tác phát triển và sự tham gia hỗ trợ của các cơ sở 

cung ứng dịch vụ trong suốt quá trình hoàn chỉnh và liên tục cập nhật và phát triển.  

Kế hoạch tổng thể cho đổi mới cũng cần bao gồm những giải pháp và hoạt động cụ 

thể cho phát triển năng lực triển khai đổi mới (đào tạo, tập huấn), năng lực quản lý cung ứng 

và sử dụng dịch vụ trong môi trường phương thức chi trả mới và những đầu tư cho hệ thống 

thông tin quản lý. 

2.2.2 Thiếu động lực đổi mới và ảnh hưởng của một số nhóm lợi ích  

Phương thức chi trả phí theo dịch vụ đang được áp dụng phổ biến, áp dụng cho hầu 

hết các dịch vụ KBCB. Những tác động tiêu cực của phương thức này đã được nhận rõ. Tuy 

nhiên, để thay đổi phương thức này cũng còn nhiều trở ngại. 
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Phương thức chi trả phí theo dịch vụ có tác động lạm dụng dịch vụ (chủ yếu là do 

người cung ứng dịch vụ) gây lãng phí nguồn lực tăng chi phí dịch vụ KBCB và gia tăng chi 

phí y tế của toàn xã hội.Phương thức này có thể mang lại quyền lợi cho một số nhóm lợi ích, 

trong đó có các cơ sở cung ứng dịch vụ, các công ty, đơn vị sản xuất và cung ứng thuốc, các 

cơ sở góp vốn, lắp đặt trang thiết bị vào bệnh viện dưới dạng xã hội hóa… Những nhóm lợi 

ích này thường không tích cực trong việc chuyển đổi sang những phương thức thanh toán 

khác tiết kiệm hơn. 

2.2.3 Chưa đầu tư đúng mức cho nghiên cứu áp dụng các phương thức chi trả mới  

Gần đây đã có những nghiên cứu và thí điểm đổi mới theo các phương thức chi trả 

khác nhau (định suất, trọn gói theo trường hợp bệnh, DRG), nhưng còn mang tính đơn lẻ của 

các đơn vị, cơ quan khác nhau, chưa có sự phối hợp đồng bộ theo một kế hoạch tổng thể 

chung. Phương thức khoán định suất đã được triển khai tại khá nhiều bệnh viện (7 bệnh viện 

trung ương, 70 bệnh viện đa khoa tỉnh, khu vực và tương đương, hơn 4000 bệnh viện huyện, 

phòng khám đa khoa khu vực, y tế cơ quan, phòng khám đa khoa tư nhân, v.v.) [99]. Phương 

thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh - hình thái đơn giản của chi trả theo nhóm chẩn 

đoán (DRG) cũng đã được thí điểm từ đầu năm 2010. Tuy nhiên, chưa có những đầu tư đúng 

mức về kỹ thuật và nguồn lực cần thiết khác. Chưa đầu tư đúng mức cho nghiên cứu áp dụng 

và cung cấp bằng chứng liên quan tới các phương thức chi trả mới trong thực tế điều kiện 

Việt Nam cũng liên quan đến những hạn chế về thiết kế, triển khai và kết quả thí điểm theo 

các phương thức khác nhau. Những đánh giá khách quan và có hệ thống cần được thực hiện 

để cung cấp bằng chứng định hướng cho đổi mới phương thức chi trả trong những năm tới. 

Thực tế các hoạt động nghiên cứu, thí điểm các phương thức chi trả mới trong những 

năm vừa qua cho thấy còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các vụ, cục, đơn vị liên quan trong 

tiến trình đổi mới phương thức chi trả. 

2.2.4 Năng lực quản lý bệnh viện chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới 

Năng lực quản lý bệnh viện, nhất là quản lý tài chính và dịch vụ, còn hạn chế là một 

khó khăn ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính nói 

chung và đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KBCB nói riêng. 

Thiếu nghiệp vụ quản lý chuyên nghiệp là một trong những yếu tố thường được nhắc 

đến, với 89% cán bộ quản lý bệnh viện ở nước ta có chuyên môn chính là người làm công tác 

lâm sàng [100]. Xây dựng và triển khai các phương phức chi trả tiến bộ hơn đòi hỏi những 

kiến thức cập nhật và những cải thiện về năng lực quản lý bệnh viện. Những mục tiêu tăng 

cường quản lý chất lượng dịch vụ và kết quả hoạt động, kiểm soát gia tăng chi phí và nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong mọi phương thức chi trả mới đòi hỏi nhiều kỹ năng 

mới mà các cán bộ làm công tác bệnh viện hiện tại cũng như tương lai cần phải đáp ứng.  

Trong số các nội dung kỹ thuật, năng lực hạch toán chi phí bệnh viện đang rất cần 

được quan tâm phát triển. Đây là yêu cầu cấp bách cho công tác quản lý nói chung và cho đổi 

mới phương thức chi trả dịch vụ KBCB nói riêng.  

Trong quá trình chuyển đổi phương thức chi trả dịch vụ, hệ thống thông tin quản lý 

bệnh viện là rất qua trọng. Tuy nhiên, thông tin quản lý bệnh viện của Việt Nam hiện nay vẫn 

còn rất nhiều hạn chế, không đồng bộ, không chia sẻ được thông tin giữa các bệnh viên… 

Khi áp dụng phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh hoặc theo DRG, việc phân 

loại bệnh phải dựa vào hệ thống phân loại quốc tế về bệnh tật (ICD-10) và nhiều tiêu chí 

khác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trình độ quản lý bệnh viện là không thể 

thiếu.  
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2.2.5 Quản lý BHYT cần chuyên nghiệp hơn  

Năng lực quản lý nói chung, khả năng thương lượng chính sách và năng lực giám sát 

thực hiện cung ứng dịch vụ cần những cải thiện lớn để có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu 

đồng bộ về năng suất, chi phí, hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Những nội dung mà bên đại 

diện cho người sử dụng dịch vụ (Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cần ưu tiên giải quyết, 

bao gồm năng lực kiểm định bảo hiểm với các nội dung liên quan tới tính phù hợp, chi phí và 

chất lượng dịch vụ BHYT. 

Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác kiểm định bảo hiểm cũng cần được kiện toàn. 

Phương thức kiểm định mang nhiều tính thủ công như hiện nay khó có thể đáp ứng yêu cầu 

kiểm định hoạt động của hệ thống KBCB trong bối cảnh sự phát triển liên tục của chương 

trình BHYT với số lượng thành viên và khối lượng dịch vụ sử dụng ngày càng lớn. Việc phát 

triển hệ thống thông tin điện tử và phương pháp kiểm định dựa trên các công cụ giám định 

được máy tính hóa là yêu cầu thiết thực nhằm giảm chi phí hành chính, giảm gánh nặng ghi 

chép, báo cáo. 

Các nội dung liên quan đến tham gia xây dựng và thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa 

bên cung ứng và chi trả cũng cần được thay đổi. Sự phát triển của BHYT đã tạo ra những 

chuyển đổi cơ bản trong mối quan hệ giữa bên cung ứng và bên chi trả. Phương thức hợp 

đồng giữa hai bên cần được đổi mới với những điều khoản thỏa thuận rõ ràng về mức chi trả, 

dựa trên kết quả hoạt động được đo lường bằng các chỉ số thích hợp về loại dịch vụ, số lượng 

và chất lượng dịch vụ, và đặc biệt là trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận. 

Một hạn chế quan trọng khác là sự phân tán các nguồn chi trả dịch vụ KBCB mà kết 

quả là phương thức chi trả không phát huy được sức mạnh cần thiết của công cụ tài chính để 

hỗ trợ cho đổi mới. Các nguồn ngân sách công đang được quản lý độc lập với nhau (các phần 

chi trả lương, chi thường xuyên thuộc quyền quản lý của ngành y tế; phần chi phí trực tiếp 

như thuốc và vật tư ... từ cơ quan Bảo hiểm) và người sử dụng dịch vụ không có BHYT tự chi 

trả trực tiếp từ tiền túi. Phương thức chi trả với nhiều "bên chi trả" như vậy khó có thể phát 

huy tác dụng như một công cụ quản lý hữu hiệu. Việc phối hợp và hợp nhất ở mức cao nhất 

các nguồn lực là điều kiện quan trọng cho phép bên chi trả có quyền lực hơn trong thương 

thảo và quản lý thực hiện hợp đồng với bên cung ứng dịch vụ. 

3. Các vấn đề ƣu tiên 

3.1. Thiếu kế hoạch đổi mới đồng bộ và cam kết mạnh mẽ  

 Thiếu một môi trường chính sách đồng bộ giữa những định hướng chiến lược và 

những chính sách và giải pháp thực hiện (chính sách về phí dịch vụ KCB, chính sách 

dược, định hướng và chính sách tăng cường tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ 

công (trong đó có các bệnh viện và các cơ sở cung ứng dịch vụ khác) để bảo đảm 

thành công của các nỗ lực đổi mới.  

 Thiếu kế hoạch đổi mới đồng bộ cũng như cam kết đúng mức ở cấp xây dựng và ban 

hành chính sách và chưa đầu tư đúng mức cho nghiên cứu áp dụng các phương thức 

chi trả mới.  

 Việc nghiên cứu và áp dụng thí điểm đổi mới theo các phương thức chi trả khác nhau 

(định suất, DRG) gần đây còn mang tính đơn lẻ, thiếu sự phối hợp đồng bộ theo một 

kế hoạch tổng thể chung. 
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 Những hoạt động vận động chính sách và nâng cao năng lực xây dựng chính sách liên 

quan đến đổi mới còn hạn chế, do đó chưa có được sự đông thuận giữa các bên liên 

quan trong các quá trình từ xây dựng đến thực hiện triển khai đổi mới tài chính y tế 

nói chung và phương thức chi trả dịch vụ KBCB nói riêng. 

3.2. Thiếu các yếu tố bảo đảm về kỹ thuật thiết yếu cho xây dựng và triển khai áp dụng 

các phương thức chi trả mới 

 Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên môn và tài chính bệnh viện còn thiếu, chưa được 

chuẩn hoá. Còn những hạn chế rất lớn về khả năng tích hợp và chia sẻ thông tin bệnh 

viện (thông tin chuyên môn lâm sàng và chi phí dịch vụ).  

 Thiếu các phương pháp và kỹ năng quản lý và sử dụng thông tin quản lý bệnh viện 

(phương pháp và kỹ năng áp dụng mã phân loại quốc tế về bệnh tật (ICD-10) về can 

thiệp y tế (ICD-9-CM). 

3.3. Vai trò của Cơ quan Bảo hiểm xã hội còn hạn chế 

 Vai trò và năng lực của cơ quan BHXH – cơ quan chi trả, đại diện cho người sử dụng 

dịch vụ và một thành viên quan trọng cho tiến trình đổi mới cần được nâng cao hơn 

nữa để có thể đáp ứng yêu cầu của một hệ thống tài chính y tế với các phương thức 

chi trả tiến bộ hơn. 

 Năng lực quản lý nói chung, cũng như khả năng thương lượng chính sách và năng lực 

giám sát thực hiện cung ứng dịch vụ năng lực kiểm định các nội dung liên quan tới 

tính phù hợp, chi phí và chất lượng dịch vụ còn hạn chế. 

4. Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị các 

nhóm giải pháp sau đây (xem chi tiết ở Chương 12):  

 Tăng cường thảo luận chính sách, trao đổi thông tin, bằng chứng và xây dựng đồng 

thuận trong đổi mới tài chính y tế và đổi mới phương thức chi trả nói riêng. 

 Hoàn thiện các nội dung kỹ thuật cần thiết cho phát triển và triển khai áp dụng các 

phương thức chi trả tiến bộ hơn.  

 Tăng cường vai trò của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong xây dựng chính sách và thực 

hiện đổi mới phương thức chi trả. 
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Chƣơng 9.3: Lộ trình phát triển bảo hiểm y tế toàn dân  

Chương này sẽ đánh giá khái quát những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn 

chế trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, tập trung vào tình hình bao phủ BHYT trong các 

đối tượng chủ yếu. Trên cơ sở đó, xác định các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị các giải pháp 

cho những vấn đề ưu tiên đó. 

1. Khái niệm/ quan niệm về bảo hiểm y tế toàn dân 

Thực tế, không có quốc gia nào trên thế giới bảo đảm 100% dân số đều có thẻ BHYT. 

Những quốc gia đạt tỷ lệ bao phủ BHYT cao có thể lên đến 95–98% dân số. Tuy nhiên, có 

những nhóm dân cư BHYT không thể bao phủ hết, ví dụ người vô gia cư, người sống ở các 

vùng quá xa xôi, hẻo lành, núi cao… Nếu để bao phủ BHYT co số ít còn lai này (vài phần 

trăm dân số), chi phí hành chính và quản lý để thực hiện là rất lớn, tốn kém và không hiệu 

quả. Vì vậy, với những nhóm dân cư này, khi đau ốm, Nhà nước cần có những cơ chế hỗ trợ 

tài chính bổ sung khác hiệu quả hơn, đỡ tốn kém hơn (ví dụ miễn giảm viện phí trực tiếp, quỹ 

hỗ trợ KBCB…), chứ không nhất thiết phải bao phủ 100% dân số có thẻ BHYT (trên thực tế 

là không thể).  

Vì vậy, quan niệm chung về BHYT toàn dân là: Hầu hết mọi người dân trong xã hội 

đều có BHYT, với những trường hợp không có BHYT thì có những cơ chế phù hợp khác để hỗ 

trợ tài chính khi ốm đau, bệnh tật nhằm đảm bảo cho họ được tiếp cận một cách đầy đủ với 

các dịch vụ CSSK. Theo Nghị quyết 58.33 của Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới, “bảo đảm 

rằng hệ thống tài chính y tế có phương thức chi trả trước cho CSSK, nhằm chia sẻ rủi ro giữa 

các thành viên của dân số và tránh chi quá mức cho y tế dẫn đến nghèo đói do tìm kiếm dịch 

vụ y tế” [101]. Ở một số nước, BHYT toàn dân là chế độ chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho 

mọi công dân thực hiện bằng nguồn thuế của Nhà nước, hoặc chế độ BHYT xã hội do Nhà 

nước thực hiện cho mọi công dân của quốc gia đó. 

Ở Việt Nam, BHYT được tiếp cận như một quyền về CSSK của công dân đi đôi với 

nghĩa vụ đóng góp và chia sẻ trách nhiệm xã hội của cá nhân, cộng đồng, người sử dụng lao 

động và Nhà nước. BHYT còn được xem như là một sản phẩm của sự tiến bộ xã hội, mọi 

người có trách nhiệm với bản thân và xã hội về CSSK, không phải chỉ dựa vào điều kiện kinh 

tế của chính mình, sự hỗ trợ của gia đình, người thân khi đau ốm. BHYT là công cụ tạo ra sự 

bình đẳng trong KBCB bởi quyền lợi đã được quy định bởi luật, không phải là cơ chế “xin 

cho” như các cơ chế miễn giảm viện phí trực tiếp cho người bệnh như đã từng áp dụng. 

NSNN và BHYT được coi là hai nguồn tài chính quan trọng nhất cho y tế Việt Nam trong 

những năm tới. Phát triển BHYT toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ Việt 

Nam.  

Luật BHYT (Điều 51) quy định thời điểm mà các nhóm đối tượng trong xã hội có 

trách nhiệm tham gia BHYT, được xem như là lộ trình tiến tới BHYT toàn dân (Hình 9). 

Theo đó, đến năm 2014 tất cả công dân Việt Nam đều có trách nhiệm tham gia BHYT. Quy 

định này dẫn đến cách hiểu rằng đến năm 2014 chúng ta sẽ đạt được BHYT toàn dân. Tuy 

nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đến năm 2014 chúng ta mới bắt đầu lộ trình BHYT toàn dân 

vì đến thời gian đó những nhóm đối tượng còn lại mới bắt đầu phải tham gia BHYT theo quy 

định. Dù rằng hiểu vấn đề như thế nào thì theo đúng quy định của Luật, đến năm 2014 phải 

đạt mục tiêu BHYT toàn dân, tức là hầu hết nhân dân Việt Nam đều tham gia BHYT. Kế 

hoạch 5 năm ngành y tế (2011–2015) đặt ra mục tiêu đến 2014 đạt 76% và 2015 đạt 80% dân 

số có BHYT.  
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Hình 9: Lộ trình BHYT toàn dân 

Chú thích: HTX=hợp tác xã; HSSV=học sinh sinh viên; DN= Doanh nghiệp; DNNN= Doanh nghiệp nhà nước; 
ĐBQH=đại biểu quốc hội; HĐND=Hội đồng Nhân dân; MSLĐ=mất sức lao động  

2. Đánh giá thực trạng  

2.1. Những tiến bộ và kết quả 

2.1.1 Số lượng người đang tham gia bảo hiểm y tế 

Số người tham gia BHYT đến cuối năm 2010 là 52 407 090 người chiếm 60% dân số, 

tăng 12,65 triệu người so với năm 2008 – thời điểm Luật BHYT được thông qua. (Hình 10). 

Nhóm có tỷ lệ tham gia cao là nhóm thuộc khu vực hành chính sự nghiệp: 100%; nhóm do 

quỹ BHXH đóng: 94,3%; nhóm do NSNN đóng: 84,5% [102]. 

 

Hình 10: Số ngƣời tham gia BHYT theo nguồn đóng, 2008–2011 

Chú thích: NLĐ=người lao động; NSDLĐ=người sử dụng lao động 
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Khoảng 34 triệu người chưa tham gia BHYT chủ yếu thuộc các nhóm tham gia 

BHYT thấp, đó là: người cận nghèo, mặc dù được ngân sách hỗ trợ một phần, nhưng tỷ lệ 

tham gia mới đạt 13,1%,; nông dân, thân nhân người lao động, lao động trong các hợp tác xã 

(33,4%); lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (53,4%). Riêng đối với trẻ em 

dưới 6 tuổi, mặc dù được hỗ trợ 100% mức đóng nhưng mới chỉ đạt 77,6%. Nhóm học sinh 

sinh viên, được hỗ trợ 30% mức đóng, cũng mới đạt 76% (Bảng 6). Việc mở rộng BHYT 

trong các đối tượng này theo lộ trình của Luật BHYT để đạt mục tiêu BHYT toàn dân 2014 

vẫn là một thách thức không nhỏ.  

Bảng 6: Một số nhóm đối tƣợng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp 

Nhóm đối tượng Tổng số 
Số tham 
gia BHYT 

Tỷ  lệ  

(%) 

Tỷ lệ chưa 
tham gia 

BHYT (%) 

Trẻ em dưới 6 tuổi 10 103       7 837  77,6      22,4  

Người lao động ở doanh nghiệp ngoài nhà nước 
11 911 6 361 53,4 46,6 

Học sinh, sinh viên 13 798 10 478 75,9 24,1 

Người cận nghèo 6 081 800 13,1 86,9 

Nông dân, xã viên HTX, hộ kinh doanh cá thể….. 11 732 3 917 33,4 66,3 

Nguồn: BHXH Việt Nam và Vụ BHYT- Bộ Y tế, 2011 

Phân tích về khả năng bao phủ BHYT cho các nhóm đối tượng đến năm 2014 cho 

thấy những đối tượng có khả năng được bao phủ 100% gồm: Người lao động thuộc đơn vị 

hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp quốc doanh và các đối tượng được NSNN, quỹ BHXH 

đóng BHYT. Những đối tượng khó được bao phủ 100% gồm: Lao động trong các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh; học sinh, sinh viên; thân nhân người lao động. Những đối tượng 

rất khó bao phủ 100% gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình 

nông dân (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp) có mức sống trung bình, xã 

viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, lao động tự do khu vực thành thị [102].  

Bảng 7 dưới đây cho thấy tỷ lệ về người tham gia BHYT theo vùng. Số liệu cho thấy 

tỷ lệ người tham gia BHYT có sự khác biệt giữa các vùng kinh tế xã hội. Vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc đạt gần 77%, trong khi Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 48%. Trong các 

tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc thì các tỉnh miền núi phía Bắc hầu như đạt trên 90% do 

tỷ lệ người nghèo, người dân tộc thiểu số chiếm đa số và được nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức 

đóng. Tuy nhiên, Bắc Giang là một tỉnh thuộc khu vực này lại đạt tỷ lệ thấp – khoảng 50%. 

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Cà Mau có tỷ lệ người có thẻ BHYT thấp, chưa 

đến 40%, tỉnh Trà Vinh có tỷ lệ cao nhất – trên 67%. 

Bảng 7: Số ngƣời ngƣời tham gia BHYT theo vùng, 2009–2010 

 

Tỉnh, thành phố 

  

2009 2010 

Dân số 
Số có 
BHYT 

Tỷ lệ 
% Dân số 

Số có 
BHYT 

Tỷ lệ 
% 

Tổng số cả nước 86 024 500 50 069 998 58,2 86 866 000 52 407 090 60,4 

Đồng bằng sông Hồng 19 631 556 10 814 642 55,1 19 823 594 11 311 878 57,1 

Trung du và miền núi phía Bắc 11 094 748 7 123 730 64,2 11 203 278 8 590 966 76,7 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
miền Trung 18 887 064 11 357 632 60,1 19 071 819 11 307 996 59,3 
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Tây Nguyên 5 121 423 3 235 472 63,2 5 171 522 3 361 830 65,0 

Đông Nam Bộ 14 063 794 8 307 968 59,1 14 201 368 8 250 200 58,0 

Đồng bằng sông Cửu Long 17 225 914 9 230 554 53,6 17 394 419 8 318 707 47,8 

Nguồn: BHXH Việt Nam và Vụ BHYT - Bộ Y tế 

2.1.2 Quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo cân đối thu chi 

 Sau nhiều năm mất cân đối (lũy tích số tiền bội chi năm 2008 là 655,5 tỷ đồng, năm 

2009 là 3083 tỷ đồng), Quỹ BHYT hiện nay đã đảm bảo cân đối thu chi do mở rộng đối 

tượng tham gia BHYT, đặc biệt là nhóm do Nhà nước đảm bảo và mức đóng được điều chỉnh 

bằng 4,5% lương tối thiểu ở hầu hết các nhóm đối tượng (trước đây là 3%), đồng thời với các 

biện pháp kiểm soát chi phí. Năm 2010, sau khi bù đắp cho thiếu hụt năm 2009, quỹ BHYT 

kết dư 2818 tỷ đồng (Bảng 8). 

Bảng 8: Cân đối thu chi quỹ bảo hiểm y tế, 2008–2010 

Chỉ số 2008 2009 2010 

Số người (triệu người ) 40,0 50,1 50,7 

Thu (tỷ đồng)* 9 608,4 13 035,0 25 238 

Chi (tỷ đồng) 10 364,7 15 481,4 19 665 

Cân đối (tỷ đồng) -756,3 -2 446,4 5 573 

Lũy kế (tỷ đồng) -655,5 -3 083,0 2 818 

*Số thu BHYT chưa tính số thu từ nguồn lãi đầu tư tăng trưởng và các nguồn khác. 

 Nguồn: BHXH Việt Nam và Vụ BHYT, Bộ Y tế.  

2.1.3 Tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế 

Trong năm 2010, có trên 106 triệu lượt người có thẻ BHYT khám chữa bệnh, với tổng 

chi phí mà quỹ BHYT đã thanh toán gần 20 000 tỷ đồng. Bảng 9 cho thấy đối tượng có tần 

suất KBCB và có chi phí trung bình cao nhất là những người tự nguyện tham gia BHYT 

(nhóm 6) với 3,04 lượt KBCB/người/năm và chi phí trung bình là 931 000 đồng/người/năm. 

Tiếp theo là nhóm những người nghỉ hưu, người được hưởng trợ cấp hay ưu đãi xã hội (nhóm 

2) với tần suất khám chữa bệnh là 2,72 lượt/người/năm và chi phí trung bình là 884 000 

đồng/người/năm. 

Số lượt KBCB ở nhóm 1 cao hơn ở nhóm khác được nhận định là có liên quan đến 

cách thức quản lý của một số cơ sở y tế theo cách tăng số lần kê đơn cấp thuốc để đạt mức 

chi trung bình một đơn thuốc theo hợp đồng với cơ quan BHXH, mà không phản ánh đúng 

nhu cầu KBCB của nhóm này. 
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Bảng 9: Lƣợt khám chữa bệnh BHYT và chi phí, 2010 

Đối 
tượng

* 
Chi phí KBCB ngoại 

trú 
Chi phí KBCB nội trú Chung 

 Tổng chi 
phí ngoại 
trú (triệu 

đồng) 

 

Bình 
quân 
lượt 

ngọai trú 
(đồng) 

Tổng chi 
phí nội 

trú (triệu 
đồng) 

 

Bình 
quân đợt 
điều trị 
nội trú 
(nghìn 
đồng) 

Tổng số 
lượt 

khám/điều 
trị  

(nghìn 
lượt) 

Chi phí 
KBCB 
BHYT  

(triệu 
đồng) 

Chi phí 
bình 

quân/đầu 
thẻ 

(đồng) 

Tần suất 
KBCB 

đầu thẻ 

(lượt) 

Nhóm 1 2 149 669 73 761 1 724 784 811 144 31 270 3 874 453 434 116 3,50 

Nhóm 2 3 773 552 215 802 2 316 945 1 816 049 18 762 6 090 497 883 892 2,72 

Nhóm 3 3 130 150 146 010 748 841 478 757 23 002 3 878 991 272 485 1,62 

Nhóm 4 1 247 836 107 042 419 604 493 336 12 508 1 667 440 212 749 1,60 

Nhóm 5 668 584 87 891 344 957 621 526 8 162 1 013 541 96 728 0,78 

Nhóm 6 1 913 657 166 988 1 847 778 2 209 922 12 296 3 761 435 931 016 3,04 

Tổng  12 883 449 130 410 7 402 909 1 027 041 106 000 20 286 358 387 092 2,02 

 

* Nhóm 1 chủ yếu là người lao động tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Nhóm 2 là người hưu trí và hưởng 
trợ cấp, ưu đãi xã hội; Nhóm 3 là người nghèo, dân tộc thiểu số, cận nghèo; Nhóm 4 là  trẻ em dưới 6 tuổi; 
Nhóm 5 là  học sinh sinh viên; Nhóm 6 – các đối tượng tham gia BHYT tự nguyện. 

Nguồn: BHXH Việt Nam và Vụ BHYT - Bộ Y tế, 2011. 

Người tham gia BHYT được tiếp cận dịch vụ tất cả các tuyến y tế tuỳ theo nhu cầu 

CSSK và bệnh tật. Tỷ lệ tiếp cận đến các tuyến khá ổn định (Bảng 10). Năm 2010, tỷ lệ 

KBCB tại tuyến xã tăng khoảng 4,5% so với 2009 trong khi người tham gia BHYT đến tuyến 

huyện giảm tương ứng. Tần suất KBCB ngoại trú tăng không đáng kể. Tuyến xã đã bước đầu 

đáp ứng nhu cầu KBCB của người tham gia BHYT.  

Bảng 10: Khám chữa bệnh của ngƣời tham gia BHYT theo tuyến, 2008–2010 

Chỉ số 2008 

Tỷ lệ % 

2009 

Tỷ lệ % 

2010 

Tỷ lệ % Tổng số lƣợt KBCB 71 033 532 92 509 665 106 021 689 

Số lƣợt khám ngoại trú 66 455 351   85 764 495   97 501 701   

Tuyến TƯ 2 191 816 3,3 2 878 474 3,4 2 834 938 2,9 

Tuyến tỉnh 14 937 731 22,5 18 689 113 21,8 20 823 753 21,4 

Tuyến huyện 27 635 983 41,6 39 103 118 45,6 41 099 042 42,1 

Tuyến xã 21 689 821 32,6 25 093 790 29,3 32 743 968 33,5 

Số lƣợt điều trị nội trú 4 578 181   6 745 170   8 519 998   

Tuyến trung ương 427 188 9,3 648 887 9,6 708 003 8,3 

Tuyến tỉnh 1 988 284 43,4 2 913 592 43,2 3 818 324 44,9 

Tuyến huyện 2 110 183 46,1 3 115 912 46,2 3 823 324 44,9 

Tuyến xã 52 526 1,1 66 779 1,0 170 358 1,9 

Nguồn: BHXH Việt Nam và Vụ BHYT - Bộ Y tế 

2.1.4 Quyền lợi bảo hiểm y tế 

Người tham gia BHYT được hưởng các quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi 

chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh, 
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vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên (đối với một số nhóm đối tượng) trong trường hợp 

cấp cứu hoặc điều trị nối trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. So với các quy định 

trước đây, quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và các 

văn bản hướng dẫn hiện hành là tương đối toàn diện và ngày càng mở rộng. 

Quyền lợi về KBCB liên quan đến thuốc, dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hay 

phẫu thuật, thủ thuật không có giới hạn cụ thể. Hầu hết các loại kỹ thuật lâm sàng, cận lâm 

sàng đang được thực hành tại các cơ sở KBCB đều được Quỹ BHYT thanh toán. Danh mục 

thuốc được quỹ BHYT chi trả cho người bệnh có thẻ BHYT hiện nay gồm 900 loại thuốc tân 

dược (têngốc/hoạt chất), 57 thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu, gần 300 vị thuốc và chế 

phẩm thuốc y học cổ truyền, trong đó gồm cả những loại thuốc tương đương với một số nước 

phát triển. Ví dụ, danh mục thuốc điều trị ung thư tương tự với danh mục của bang Quebec, 

Canada [102] hoặc các thuốc ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục này cũng được 

Quỹ BHYT chi trả 50% chi phí đối với người tham gia BHYT liên tục từ 3 năm trở lên.  

2.1.5 Công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế 

Bộ Y tế có chức năng quản lý nhà nước về BHYT với các nhiệm vụ xây dựng chính 

sách, pháp luật về BHYT; Xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển BHYT toàn 

dân; Ban hành danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật; Xây dựng giải pháp cân đối quỹ; Tuyên 

truyền; Chỉ đạo thực hiện; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong khi đó, Bộ Tài chính có 

trách nhiệm phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về tài chính liên quan đến BHYT và 

thanh tra, kiểm tra chế độ tài chính đối với quỹ BHYT. Các bộ, ngành khác được quy định 

thực hiện quản lý nhà nước về BHYT trong phạm vi trách nhiệm của mình. Ví dụ, Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội có một số nhiệm vụ như xác định người có công, ưu đãi xã hội, 

người nghèo, người cận nghèo để lập danh sách tham gia BHYT với sự hỗ trợ của NSNN; 

đồng thời cũng thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra về lao động và các chế độ đối với 

người lao động theo quy định của pháp luật. Tại địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp có 

trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai Luật Bảo hiểm y tế nói chung, trong đó có nội dung 

đảm bảo ngân sách đóng BHYT cho các đối tượng theo quy định, tuyên truyền về BHYT và 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Thời gian qua các bộ, ngành đã phối hợp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện các 

quy định đem lại những kết quả ban đầu rất quan trọng. Các văn bản quy phạm pháp luật gồm 

Nghị định 62/2009/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông 

tư 09/2009/TTLB-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT; Thông tư 10/2009/TT-BYT hướng 

dẫn đăng ký KBCB ban đầu và chuyển tuyến BHYT được ban hành kịp thời. Trong khi đó 

các văn bản pháp luật khác có liên quan được ban hành trước khi Luật Bảo hiểm y tế có hiệu 

lực tiếp tục được hướng dẫn thực hiện như Nghị định 95/CP và các Thông tư số 14/TTLB 

năm 1995, Thông tư 03/2006/TTLT-BYT-BTC năm 2006 về thu một phần viện phí và khung 

giá các dịch vụ y tế; Thông tư 05/2008, Thông tư 02/2010 và Thông tư 31/2011 của Bộ Y tế 

về danh mục thuốc v.v... 

Quá trình triển khai thực hiện BHYT theo các quy định và hướng dẫn tại các văn bản 

pháp luật nói trên diễn ra đồng bộ, kịp thời đã khẳng định tính phù hợp thực tiễn của Luật 

Bảo hiểm y tế. Các bên liên quan đến BHYT trong đó có cơ quan BHXH, cơ sở KBCB đã cố 

gắng thực hiện đầy đủ các quy định của Luật, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.  
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2.2. Những khó khăn, thách thức  

2.2.1 Vai trò của hệ thống chính trị chưa được phát huy đầy đủ 

Đây là một khâu đặc biệt quan trọng, theo đó hệ thống chính trị vừa đóng vai trò định 

hướng, vừa đóng vai trò tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, trong đó 

có chính sách BHYT. Cho đến nay, ngoài Chỉ thị số 38/CT của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về đẩy mạnh thực hiện BHYT trong tình hình mới, chúng ta vẫn còn thiếu những chỉ đạo cụ 

thể và mạnh mẽ của các cấp chính quyền, sự tham gia còn hạn chế của các Hội, Đoàn thể, 

Công đoàn trong công tác BHYT. 

Việc triển khai các quy định của pháp luật về BHYT, đưa chính sách pháp luật vào 

cuộc sống, từ việc mở rộng đối tượng đến việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia cần 

một sự quyết tâm chính trị, sự thống nhất về quan điểm và đồng bộ về cách thức trong lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các bên liên quan, trong đó có các bộ, ngành, bao gồm 

cả BHXH Việt Nam. Điều này thực sự có tác động đến việc xử lý những phát sinh trong quá 

trình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế. Quá trình này cũng cần một sự chuyển hướng hài hòa 

nhưng cụ thể và quyết liệt từ phương châm quản lý dần sang phương châm phục vụ người 

tham gia BHYT.  

Đối với UBND các cấp, vai trò quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách pháp luật 

về BHYT không rõ ràng, trách nhiệm không đầy đủ và cụ thể, ý nghĩa về hiệu lực pháp lý 

không cao, dẫn đến thực thi các quy định và chính sách thiếu hiệu quả, thiếu đồng bộ. Nhiều 

địa phương thiếu chủ động trong mở rộng đối tượng, không xem việc đạt tỷ lệ bao phủ 

BHYT như là một chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội.  

Hiện nay mỗi địa phương có cách thực hiện khác nhau và không nhất quán trong xử 

lý các vấn đề liên quan có nguyên nhân từ một số quy định kiểu như “làm được như quy định 

là đạt yêu cầu, nếu làm cao hơn quy định thì càng tốt”. Ví dụ, Luật Bảo hiểm y tế quy định 

“nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng đối với người thuộc hộ cận nghèo, 30% đối với học 

sinh sinh viên” dẫn đến việc ở địa phương nào có mức hỗ trợ cao hơn 50% hay 30% thì nhóm 

người cận nghèo và học sinh, sinh viên ở địa phương đó có nhiều cơ hội tham gia BHYT so 

với địa phương khác. 

2.2.2 Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn 

Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu về tuyến 

chuyên môn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, thủ tục hành chính. Một trong những hạn chế dẫn 

đến sự không hài lòng và giảm niềm tin đối với chính sách BHYT là những hạn chế trong khả 

năng đáp ứng của cơ sở y tế đối với nhu cầu CSSK của người tham gia BHYT. Các trạm y tế 

xã hoặc bệnh viện huyện còn thiếu bác sỹ, hạn chế về chuyên môn. Nhiều người tham gia 

BHYT phải đến các bệnh viện tuyến trên để đạt được mục tiêu về chất lượng dịch vụ [102]. 

Việc điều chỉnh phân tuyến kỹ thuật, tuyến sử dụng thuốc để phù hợp với mô hình 

bệnh tật chưa kịp thời dẫn đến người bệnh vẫn phải chuyển lên tuyến trên và nhiều trường 

hợp vượt tuyến để được KBCB. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người bệnh mà còn 

gây lãng phí nguồn lực ở tuyến cơ sở. 

Tình trạng bán thuốc không cần đơn đang diễn ra tràn lan; người dân không cần khám 

bác sỹ tại bệnh viện cũng mua được thuốc chữa bệnh, trong khi thẻ BHYT chỉ có giá trị khi 

đến cơ sở y tế có ký hợp đồng KBCB BHYT, chính điều này cũng đã làm ảnh hưởng đến cơ 

chế BHYT.  
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2.2.3 Cơ chế thu viện phí chậm đổi mới 

Khung giá viện phí và phương thức chi trả theo phí dịch vụ chậm được điều chỉnh, 

trong khi các bệnh viện đang phải thực hiện tự chủ về tài chính và xã hội hóa cung ứng dịch 

vụ. Tình trạng lạm dụng dịch vụ y tế (đặc biệt là xét nghiệm và thuốc điều trị) cũng xảy ra đối 

với các bệnh nhân có thẻ BHYT, gây khó khăn cho việc kiểm soát chi phí KBCB. Có nhiều 

người bệnh BHYT phải trả thêm tiền chênh lệch giữa mức thu của bệnh viện với khung giá 

được áp dụng, và các nhà quản lý rất khó biết được bệnh nhân đang phải trả thêm bao nhiêu 

tiền.  

Phương thức thanh toán phí theo dịch vụ có nhiều bất cập, trong khi đó các phương 

thức thanh toán mới (khoán định suất, chi trả trọn gói theo ca bệnh) mới đang trong giai đoạn 

thí điểm. Vấn đề quy định “trần thanh toán” đối với bệnh nhân chuyển tuyến được áp dụng 

thiếu định hướng cụ thể, không có những quy định pháp lý để buộc các bệnh viện không 

được thu thêm phần vượt trần đó, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh. 

Ngoài ra, cùng chi trả chi phí KBCB, trong đó có dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, 

không có giới hạn về mức cùng chi trả nên nguy cơ những người mắc bệnh nặng, bệnh mạn 

tính không còn khả năng cùng chi trả và có thể từ bỏ điều trị là điều hoàn toàn có thể. 

2.2.4 Mức đóng và quyền lợi bảo hiểm y tế chưa hài hòa 

Hiện nay mức đóng BHYT của Việt Nam còn thấp, trong khi đó gói thụ hưởng dịch 

vụ ngày càng có xu hướng tăng cao. Do vậy, chưa có sự cân bằng giữa mức đóng và quyền 

lợi được hưởng. Việc xác định mức đóng và quyền lợi được hưởng cũng chưa dựa trên những 

bằng chứng khoa học cụ thể. Tình trạng “lựa chọn ngược”, người ốm, người cao tuổi, người 

có nhu cầu CSSK cao tham gia BHYT nhiều làm giảm khả năng chia sẻ nguy cơ của BHYT, 

ảnh hưởng đến việc cân bằng quỹ BHYT. 

Gói quyền lợi về BHYT (danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật, vật tư y tế tiêu hao…) 

không được cập nhật thường xuyên nên người bệnh không được thụ hưởng đầy đủ. Việc thiếu 

tính đồng bộ và thiếu các quy định cụ thể về lựa chọn danh mục, đặc biệt là danh mục vật tư 

sử dụng trong KBCB không thống nhất các các cơ sở y tế cũng làm ảnh hưởng đến quyền lợi 

của người bệnh. KBCB BHYT thực hiện cả ở tuyến xã, nhưng danh mục thuốc và dịch vụ mà 

người bệnh có BHYT được phép hưởng ở tuyến xã là rất ít, nhiều loại thuốc và dịch vụ rất 

đơn giản đối với tuyến xã nhưng cũng chưa có và chưa được điều chỉnh. Điều này dẫn đến 

tình trạng người bệnh có thẻ BHYT muốn lên bệnh viện tuyến trên để KBCB, chứ ít KBCB ở 

trạm y tế xã  

Những quy định trong thanh toán chi phí KBCB BHYT còn bất cập, chẳng hạn việc 

cơ quan BHXH áp dụng trần thanh toán bằng 90% quỹ KBCB tính trên số người đăng ký 

KBCB tại cơ sở y tế đối với chi phí KBCB tại cơ sở y tế đó và chi phí của bệnh nhân tại cơ 

sở y tế tuyến trên. Điều này dẫn tới tình trạng cơ sở y tế bắt buộc phải hạn chế quyền lợi của 

bệnh nhân và hạn chế chuyển bệnh nhân BHYT đi KBCB tại các cơ sở y tế khác. Ngoài ra, 

tính thuận tiện và thân thiện của dịch vụ y tế công lập còn chưa thật sự đáp ứng sự hài lòng 

của người bệnh.  

2.2.5 Năng lực quản lý BHYT còn hạn chế 

Năng lực của cơ quan BHXH thực hiện chính sách BHYT còn hạn chế, tính chuyên 

nghiệp, chuyên sâu chưa cao, đặc biệt là đối với lĩnh vực CSSK, kiểm soát cung ứng dịch vụ 

KBCB. Việc thiếu cán bộ và năng lực hạn chế của cán bộ làm công tác giám định đôi khi ảnh 

hưởng đến quyền lợi cho người tham gia BHYT cũng như gây khó khăn cho việc thanh quyết 

toán giữa cơ sở KBCB và cơ quan BHXH.  
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Cơ quan BHXH chủ yếu quan tâm đến kiểm soát đầu vào và quỹ mà chưa quan tâm 

nhiều đến chất lượng và quyền lợi của người tham gia BHYT.  Do vậy tỷ lệ hài lòng của 

người có thẻ BHYT hiện mới chiếm chưa tới 30% [103]. Ngoài ra, hệ thống BHXH còn thiếu 

cơ sở dữ liệu đủ tin cậy và hiệu dụng cao cũng là một nguyên nhân làm hạn chế khả năng 

tham mưu đóng góp hoàn thiện chính sách một cách kịp thời. 

Thủ tục hành chính phức tạp trong KBCB, thanh toán chi phí KBCB BHYT có 

nguyên nhân do cách thức quản lý hệ thống BHYT chậm được đổi mới và tư duy chủ yếu 

theo hướng “giữ quỹ” nhiều hơn là theo hướng “vì an sinh sức khỏe”. Cách thức kiểm soát 

dịch vụ y tế không thực sự hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi người bệnh mà chủ yếu là 

kiểm soát chi phí. Quy trình giám định của BHXH nặng về kiểm soát chi phí, thiếu những chỉ 

số đánh giá chất lượng KBCB cụ thể phù hợp với các phương thức thanh toán đang áp dụng 

như phí dịch vụ và định suất. Do năng lực chuyên môn còn hạn chế nên việc giám định của 

BHYT còn nhiều khó khăn.  

Cơ quan BHXH khi thực hiện nhiệm vụ giám định hay kiểm tra, đánh giá tính hợp lý 

của các chỉ định sử dụng thuốc, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… thường thiếu cán bộ và 

các công cụ cần thiết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất đồng 

ý kiến, khó thống nhất về chuyên môn và chi phí cần được BHYT thanh toán giữa các cơ sở y 

tế (cung ứng dịch vụ) và cơ quan BHYT (chi trả). 

Vai trò quản lý nhà nước của UBND các địa phương cũng bị hạn chế do yếu tố tổ 

chức “ngành dọc” như hiện nay. Các chỉ tiêu phát triển đối tượng và thực hiện chính sách 

BHYT do cơ quan BHXH giao cho cơ quan BHXH tỉnh theo kế hoạch của BHXH và hầu 

như không kết nối và cân đối kế hoạch vĩ mô của toàn tỉnh nên rất khó xây dựng kế hoạch cụ 

thể phát triển đối tượng BHYT trên địa bàn tỉnh. Quan hệ giữa BHXH với cơ sở y tế thực 

hiện theo hợp đồng KBCB. Vai trò của UBND trong xử lý các mâu thuẫn phát sinh cũng có 

phần hạn chế. Với tổ chức hệ thống BHXH theo ngành dọc, việc giao chỉ tiêu mở rộng đối 

tượng BHYT và trách nhiệm quản lý là thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và những quy định 

còn chưa đầy đủ trong Luật Bảo hiểm y tế đã làm cho công tác chỉ đạo của UBND các địa 

phương còn lúng túng và thiếu quyết liệt trong việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. 

Về quan hệ giữa ngành y tế và BHXH, quy định của Luật Bảo hiểm y tế không rõ 

ràng trong việc xác định chủ thể của cơ quan thực hiện BHYT và có một số mâu thuẫn về 

chức năng, nhiệm vụ. Hơn thế nữa, một số nội dung, đặc biệt là quyền lợi BHYT do Bộ Y tế 

ban hành, hoặc liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành không được cơ quan BHXH thực hiện đầy 

đủ. 

3. Các vấn đề ƣu tiên  

Các vấn đề ưu tiên được lựa chọn dưới đây là những vấn đề có giá trị cốt lõi nhất 

trong thực thi pháp luật về BHYT trong mục tiêu BHYT toàn dân. Đó là các vấn đề liên quan 

đến các nhóm đối tượng cần can thiệp chiếm đa số và hiệu quả can thiệp là rõ ràng,  có thể 

giải quyết bằng những giải pháp cụ thể trước mắt cũng như định hướng chiến lược.  

3.1. Trách nhiệm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách, pháp luật về 

BHYT chưa rõ ràng, thiếu cơ chế ràng buộc 

BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội, mà UBND các cấp phải có trách 

nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, “thực hiện BHYT 

xã hội đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đặc biệt trong việc bảo vệ nhóm người 

nghèo trong xã hội” [104]. Thực tế cho thấy, nơi nào có sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của 

UBND nơi đó người dân sẽ được hưởng lợi, được tham gia BHYT một cách đầy đủ. Điều này 

đặc biệt quan trọng với nhóm nghèo và nhóm cận nghèo. Việc triển khai chính sách BHYT 
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cho người cận nghèo tại TP Hồ chí Minh trong những năm qua là một ví dụ điển hình về vai 

trò của UBND trong chỉ đạo thực hiện chính sách xã hội. Năm 2010, TP Hồ chí Minh, vừa 

chủ động nâng chuẩn nghèo cao hơn cả nước vừa quyết định trợ cấp toàn bộ cho người cận 

nghèo. Tương tự, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. 

 

UBND chính là cơ quan hành chính cao nhất tại địa phương chịu trách nhiệm quản lý 

thực hiện chính sách BHYT. Như vậy, để làm tròn trách nhiệm của mình UBND cần phải 

thực thi đầy đủ chức năng quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của 

người dân về BHYT thông qua chỉ đạo sát sao các cơ quan của tỉnh như Sở Y tế, Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và cơ quan BHXH thống nhất hành động bằng 

các chỉ tiêu cụ thể, coi kế hoạch phát triển và mở rộng đối tượng là một trong những chỉ tiêu 

kinh tế xã hội phải đạt được của tỉnh.  

Hiệu quả quản lý BHYT của UBND thể hiện thông qua các công cụ, như: một quy 

trình công vụ giám sát và điều tiết mối quan hệ giữa cơ quan BHXH và cơ sở y tế; hệ cơ sở 

dữ liệu của cả cơ quan y tế và cơ quan BHXH; sự phù hợp và đồng bộ của các quy định, chế 

tài ràng buộc trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện chính sách BHYT; cùng với vai trò, 

trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân các cấp đối với 

việc quản lý BHYT trên địa bàn. Luật Bảo hiểm y tế (Điều 8) có quy định trách nhiệm nhưng 

lại không chỉ rõ quyền hạn của UBND như thế nào.  

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia và Chương trình mục tiêu 

quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào Nghị 

quyết, kế hoạch, chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn 

mới của địa phương, đồng thời kèm theo đó cần có cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh 

giá cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu này. 

3.2. Triển khai BHYT cho một số đối tượng còn nhiều khó khăn 

Tỷ lệ người cận nghèo tham gia BHYT còn thấp 

Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ 50% mệnh giá BHYT cho người cận nghèo (người 

có thu nhập tương đương 100–130% chuẩn nghèo quốc gia). Tuy nhiên, trong khoảng 6 triệu 

người cận nghèo thì mới chỉ có khoảng 10% có thẻ BHYT (trừ một số tỉnh có Dự án viện trợ 

hỗ trợ thêm như ở Đồng bằng Sông Cửu Long và Bắc Trung bộ). 

Mức hỗ trợ của Nhà nước đóng BHYT (50%) cho người cận nghèo còn thấp và không 

đảm bảo cho người cận nghèo tham gia BHYT [105], trong khi đó tỷ lệ cùng chi trả cao, 

người bệnh không có khả năng thực hiện đồng chi trả, đặc biệt đối với nhóm bệnh và dịch vụ 

kỹ thuật có chi phí cao.  

Một yếu tố nữa hạn chế tiếp cận của người người cận nghèo là mức cùng chi trả cao. 

Với mức cùng chi trả 20% như quy định hiện nay và không có trần giới hạn mức cùng chi trả 

tối đa trong 1 năm sẽ gây khó khăn cho người cận nghèo trong sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao 

hoặc phải điều trị dài ngày. Trên 50% các cơ sở y tế đều cho rằng khó có khả năng thu được 

của người cận nghèo khi mức đồng chi trả quá cao [77]. Do vậy, người cận nghèo sẽ có điều 

kiện tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế như các đối tượng khác khi họ được giảm mức 

đồng chi trả hoặc giới hạn trần cùng chi trả/ năm không vượt quá 2,5 triệu đồng. Đây là mức 

giới hạn không đẩy người cận nghèo rơi vào bẫy nghèo. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý tới việc 

thay đổi mức cùng chi trả hợp lý để cơ chế này phát huy chức năng của nó là kiểm soát chi 

phí KBCB, hạn chế sử dụng các dịch vụ không cần thiết. 
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Bên cạnh việc nâng mức hỗ trợ cho người cận nghèo, điều chỉnh mức đồng chi trả, 

cần phải đẩy mạnh nhiều hoạt động khác để tăng tỷ lệ tham gia BHYT cho người cận nghèo, 

ví dụ: Các địa phương cần khẩn trương xác định đối tượng cận nghèo; tăng cường truyền 

thông cho người dân về lợi ích của BHYT và sự hỗ trợ của Nhà nước; cải tiến thủ tục hành 

chính, thủ tục bán, thủ tục thanh toán để BHYT gần dân hơn, thuận tiện hơn… 

BHYT cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn thấp 

Hiện có gần 12 triệu người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhưng chỉ có 

6,36 triệu người tham gia BHYT, đạt 53,4%. Các đối tượng chưa tham gia BHYT chủ yếu là 

người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân. Việc người lao động không tham BHYT có 

liên quan đến nhận thức còn hạn chế của chủ sử dụng lao động về trách nhiệm thực thi pháp 

luật và trách nhiệm bảo vệ quyền được CSSK của người lao động. Trong khi đó chính sách 

pháp luật không đồng bộ, không phù hợp thực tế  dẫn đến người sử dụng lao động không thực 

hiện trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, có thể mức đóng cao gây khó khăn cho doanh 

nghiệp. Vấn đề nữa phải chú ý đó là vị trí yếu thế của người lao động có khó khăn trong đòi 

hỏi quyền lợi BHYT. 

Những vấn đề tồn tại trên đây có liên quan đến hạn chế của công tác tuyên truyền đối 

với người sử dụng lao động và người lao động về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và quy định 

xử phạt tất cả các bên tham gia thực hiện chính sách. Thứ hai, vai trò và sự phối hợp của tổ 

chức công đoàn các cấp, Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư còn yếu trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn trong 

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong thực thi trách nhiệm bảo vệ quyền của người lao 

động về BHYT; chế tài xử phạt cũng chưa đủ manh. Thứ ba, chưa có những điều chỉnh cần 

thiết về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như giãn thời gian đóng, hoặc điều chỉnh mức thu 

khi có những biến cố bất thường xảy ra như khủng hoảng kinh tế hoặc đối tác chính bị thảm 

họa. 

Khó khăn trong phát triển BHYT ở nhóm lao động khu vực phi chính thức 

Việt Nam còn khoảng 36 triệu người chưa tham gia BHYT và chủ yếu là những người 

lao động ở khu vực phí chính thức. Nhóm lao động này đang đóng góp khoảng trên 20% 

GDP nhưng hầu như chưa được hưởng những thành quả của chính sách bảo vệ trước những 

rủi ro về sức khỏe như BHYT. Tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy ở một số nước 

đang phát triển, hậu quả về tài chính do ốm đau bệnh tật đã làm cho 11% dân số thực sự có 

vấn đề và 5% dân số bị đẩy rơi vào nghèo đói nếu không có các trợ giúp tài chính [106]. 

Trong tổng số 25 nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT theo Luật Bảo hiểm 

y tế đã có tới 23 nhóm đã được tham gia BHYT, nhưng hai nhóm còn lại thật sự là thách 

thức. Chúng ta thật sự chưa có một kế hoạch cụ thể để triển khai mở rộng BHYT trong đối 

tượng này theo đúng nghĩa vừa là quyền công dân vừa là trách nhiệm của xã hội. Với quan 

điểm “thực hiện BHYT vừa là yếu tố trực tiếp bảo vệ người dân trước các rủi ro về tài chính 

khi ốm đau, vừa là động lực duy trì và phát triển xã hội” [106], cần coi việc mở rộng bao phủ 

BHYT đến nhóm lao động phi chính thức là một vấn đề ưu tiên trong chính sách y tế. Quá 

trình này đòi hỏi một kế hoạch cụ thể về số lượng cần mở rộng hằng năm, nguồn tài chính hỗ 

trợ mức đóng và các điều kiện cần để thực hiện kế hoạch dựa trên đặc điểm lao động và cách 

thức quản lý đối tượng. 

Cũng cần chú ý rằng, cơ chế BHYT theo cá nhân như hiện nay chưa mang lại sự bình 

đẳng cho mọi thành viên trong gia đình. Cùng là thành viên trong gia đình nhưng có người 

tham gia BHYT- nghĩa là được bảo vệ khi đau ốm, trong khi người khác, có thể là lao động 

chính hoặc là người già, hoặc là trẻ em, lại không được bảo vệ. BHYT theo hộ gia đình được 
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xem là có hiệu quả về kinh tế đối với người tham gia và cơ quan BHXH do mức đóng BHYT 

đối với toàn bộ thành viên hộ gia đình thấp hơn và cơ quan BHXH cũng giảm chi phí do thủ 

tục hành chính. 

3.3. Việc đảm bảo quyền lợi và phát triển BHYT theo chiều sâu còn hạn chế 

Trong những năm qua, tỷ lệ người tham gia BHYT đã tăng khá nhanh (đạt 58,4%). 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mở rộng đối tượng mới chỉ chú trọng phát triển theo 

chiều rộng, trong khi việc đảm bảo quyền lợi hay phát triển theo chiều sâu của các chương 

trình BHYT xã hội cần đuợc quan tâm hơn nữa (Hình 11). Đây là một trong những yếu tố 

thuộc về “chất” của BHYT. Chất lượng dịch vụ y tế cho người có BHYT phải được đảm bảo, 

người bệnh hài lòng và người tham gia BHYT phải thực sự được bảo vệ rủi ro về tài chính 

khi đau ốm. Đây cũng là yếu tố tạo nên “sự hấp dẫn” cho người tham gia BHYT, là yếu tố 

quan trọng cho sự phát triển bền vững của BHYT. Đối với nhiều người, đặc biệt là người có 

thu nhập thấp, người ta sẽ không tham gia BHYT nếu không thấy rõ ích lợi của việc có thẻ 

BHYT so với không có thẻ BHYT. Hay nói cách khác, quyền lợi tham gia BHYT nếu không 

hấp dẫn, người dân không thấy có lợi rõ rệt so với tự trả viện phí họ sẽ không tham gia [107].  

 

 

Hình 11: Không gian ba chiều để xem xét tiến trình bao phủ CSSK toàn dân  

Nguồn: The World Health Report 2010. Health systems financing – The path to universal coverage. 

Quỹ BHYT hiện đang kết dư khoảng 22% so với tổng thu. Luật Bảo hiểm y tế quy 

định Quỹ này được phép kết dư bằng 2 quý của năm trước liên kề. Tuy nhiên trong thời điểm 

hiện nay khi chất lượng chưa đáp ứng và quyền lợi vẫn còn hạn chế (cùng chi trả cao, trần 

tuyến trên, chưa bao gồm các dịch vụ dự phòng…) thì việc kết dư quỹ BHYT tới 22% cần 

được phân tích kỹ bởi bản chất của Quỹ BHYT là quỹ ngắn hạn (thu chi quyết toán trong 

năm) khác với quỹ BHXH. Trong khi đó, nếu cơ chế kiểm soát chi phí y tế nhằm hạn chế tối 

đa những lãng phí nguồn lực góp phần đảm bảo một Quỹ BHYT lành mạnh sẽ giúp mở rộng 

dịch vụ được bao phủ. Báo cáo của BHXH cũng như các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy 

còn có sự khác biệt về tần suất KBCB và chi phí giữa các nhóm đối tượng, giữa các vùng 

miền. 

Nguyên nhân của tình trạng trên đây có thể kể đến là: Sự hạn chế về tăng cường năng 

lực hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến huyện xã; thiếu bao phủ các dịch vụ y tế kỹ thuật cao; 
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chưa có chuẩn hóa về phác đồ điều trị và quy trình đảm bảo chất lượng; phương thức thanh 

toán chưa tạo ra tính chủ động nhiều hơn cho cơ sở KBCB; cơ chế phân bổ ngân sách theo 

giường bệnh chưa thúc đẩy quản lý hiệu quả nguồn lực và cung cấp dịch vụ y tế với chất 

lượng tốt cho người tham gia BHYT. 

Thực hiện bao phủ BHYT toàn dân và đảm bảo tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng để 

người dân có được sức khoẻ tốt hơn là những mục tiêu mà hầu hết các quốc gia đang phát 

triển hướng đến. Tuy nhiên con đường để đi đến mục tiêu của mỗi quốc gia đều khác nhau. 

Mặc dù chúng ta đã có lộ trình phát triển BHYT toàn dân nhưng phía trước còn khá nhiều 

khó khăn và thách thức. Những vấn đề đề cập trong báo cáo này mang tính định hướng làm 

cơ sở cho những thay đổi cơ bản trong tương lai đặc biệt là vấn đề mở rộng diện bao phủ và 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BHYT.  

3.4. Năng lực quản lý bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập  

 Như trên đã nêu, quy định của Luật Bảo hiểm y tế không rõ ràng trong việc xác định 

chủ thể của cơ quan thực hiện BHYT và có một số mâu thuẫn về chức năng, nhiệm vụ. Việc 

trùng chéo ở một số phạm vi liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, cũng 

như sự thiếu đồng bộ và phân tán trong chỉ đạo hệ thống đã làm hạn chế việc mở rộng bảo 

phủ BHYT. Một hạn chế nữa phải kể đến đó là có một số văn bản ban hành không đúng quy 

định, không đúng mối quan hệ của các bên tham gia BHYT, thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu và 

cơ chế báo cáo đảm bảo tính lành mạnh trong quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ 

quan thực hiện. 

Hệ thống quản lý về BHYT đòi hỏi tính chuyên nghiệp so với các quỹ BHXH khác, 

việc thống nhất quản lý BHYT với quản lý chuyên môn và quản lý tài chính y tế sẽ nâng cao 

hiệu quả và vẫn đảm bảo nguyên tắc thống nhất, tập trung. Vì vậy, việc nâng cao năng lực 

của cơ quan BHYT và hệ thống BHYT nói chung là rất cần thiết. 

Từ thực trạng đã mô tả, cùng với quan điểm mang tính hệ thống trong phạm vi quản 

lý nhà nước về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân đồng thời với quản lý nhà nước về 

BHYT, Bộ Y tế cần ban hành các chính sách mở rộng đối tượng BHYT, kiểm soát dịch vụ y 

tế, đảm bảo sự cân đối quỹ và lợi ích các bên liên quan theo quy định của pháp luật theo định 

hướng mục tiêu “vì an sinh xã hội”. 

4. Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu tren, báo cáo đã khuyến nghị các 

nhóm giải pháp sau đây (xem chi tiết ở Chương 12):  

 Quy định rõ hơn trách nhiệm UBND địa phương 

 Thực hiện cơ chế hỗ trợ mức đóng và quyền lợi BHYT để người cận nghèo tham gia 

BHYT. 

 Thúc đẩy thực thi pháp luật về tham gia BHYT đối với người lao động tại các doanh 

nghiệp. 

 Mở rộng BHYT đối với đối tượng khu vực phi chính thức  

 Đổi mới mô hình quản lý về BHYT 

 Bảo đảm bao phủ theo chiều sâu về quyền lợi BHYT. 
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Chƣơng 10.1: Xây dựng chính sách trong quản trị hệ 
thống y tế  

Chương này cập nhật thực trạng quản trị
11

 hệ thống y tế ở Việt Nam, tập trung phân 

tích, đánh giá những thành tựu và bất cập chính trong khâu quan trọng nhất của quản trị, đó là 

chu trình chính sách, trên cơ sở đó xác định các vấn đề ưu tiên và đề xuất giải pháp nhằm giải 

quyết các vấn đề ưu tiên. Một số quan niệm và cách tiếp cận liên quan đến chu trình chính 

sách cũng sẽ được giới thiệu, làm cơ sở cho việc bàn luận các vấn đề được nêu ra. 

1. Khái niệm/quan niệm 

1.1. Chu trình chính sách  

Chính sách y tế thuộc nhóm chính sách công - đó là chính sách được xây dựng và 

triển khai thực hiện nhằm các mục tiêu định trước, xác định những việc chính phủ sẽ làm 

hoặc sẽ không làm và các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội, tức là các vấn đề có tác 

động đến người dân. Chính sách được công bố bằng các hình thức văn bản quy phạm pháp 

luật khác nhau.  

Hoạch định chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của quản trị. Có 

nhiều mô hình hoạch định chính sách, trong đó mô hình “duy lý” (rationalist model) được đa 

số các học giả cho là mô hình tối ưu [108]. Trong mô hình “duy lý”, quy trình xây dựng, triển 

khai và thực hiện chính sách bao gồm nhiều bước tuần tự, lặp lại nên được gọi là chu trình 

chính sách (policy cycle). Chu trình chính sách kinh điển bao gồm 5 bước, được các học giả 

Australia chi tiết hóa thành 8 bước (xem hộp 1).  

Chu trình chính sách được xây dựng dựa trên quan niệm cho rằng quá trình xây dựng 

và thực hiện các chính sách công thường là một quá trình liên tục, không có điểm kết thúc: 

mỗi chính sách hiện hành có thể là sự tiếp nối hoặc phụ thuộc vào một hay nhiều chính sách 

đã được ban hành trước đó; chính sách hiện hành luôn cần được điều chỉnh cho phù hợp với 

những biến đổi về kinh tế, xã hội và văn hóa; một chính sách đang thực hiện hôm nay có thể 

dẫn tới các chính sách mới trong tương lai. Thực hiện tốt các bước trong chu trình sẽ đảm bảo 

những tính chất cơ bản mà một chính sách tốt cần phải có: vì lợi ích công (public interest); 

hiệu quả (effectiveness), hiệu suất (efficiency), thống nhất (consistency), công bằng và bình 

đẳng (fairness and equity), đáp ứng các giá trị văn hoá, đạo đức xã hội (reflective) [109].  

Khởi đầu của mỗi chu trình chính sách là bước xác định vấn đề (issue identification, 

problem determination), bước quyết định cho việc có đưa một vấn đề nào đó về y tế vào kế 

hoạch xây dựng giải pháp chính sách hay không. Nhận dạng và xác định đúng các vấn đề là 

việc không đơn giản, đòi hỏi quá trình phân tích, đánh giá đầy đủ, khách quan, dựa trên các 

tiêu chí công bằng, hiệu quả, phát triển và chất lượng của hệ thống y tế, tính toán các điều 

kiện và bối cảnh chính trị, xã hội và trong nhiều trường hợp là ý chí chính trị quyết tâm đối 

mặt với những vấn đề đó. 

Sau khi vấn đề đã được phát hiện và lựa chọn đưa vào chương trình hoạch định chính 

sách, các bước tiếp theo của chu trình chính sách sẽ phân tích xác định nguyên nhân của vấn 

đề (bước phân tích chính sách – policy analysis), xây dựng các phương án, các giải pháp 

                                                 
11

 Khái niệm quản trị hệ thống y tế đã được đề cập trong Báo cáo chung ngành y tế năm 2010. Hiện nay, chưa 

có sự thống nhất trong cách dịch thuật ngữ ―governance‖ qua tiếng Việt. Trong báo cáo này, thuật ngữ 
governance được dịch là ―quản trị‖, theo cách dịch của Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (ví 
dụ trong cuốn ―Tài liệu bồi dưỡng về quản lý nhà nước‖, quyển I. Hành chính Nhà nước và công nghệ hành 
chính, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2009 
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Hình 12: Chu trình chính sách chi tiết 8 bƣớc của Bridgman và Davis 

Peter Bridgman và Glyn Davis (trong The Australian Policy Handbook) chia nhỏ 

3 bước đầu của chu trình chính sách công nói trên thành 6 bước, tạo ra một chu trình 

chính sách 8 bước. Các bước trong chu trình chính sách theo nhóm học giả Australia nói 

trên bao gồm: 1) Xác định vấn đề (identify issues); 2) Phân tích chính sách (policy 

analysis); 3) Xây dựng phương án chính sách (policy instruments); 4) Tham vấn 

(consultation); 5) Điều phối (coordination); 6) Quyết định (Decision); 7) Thực hiện 

(implementation); 8) Đánh giá (evaluation). 

 

chính sách để giải quyết vấn đề (bước xây dựng policy instruments). Trong chu trình chính 

sách, bước phân tích chính sách có thể coi là bước quan trọng nhất [108]. Phân tích chính 

sách đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia đủ năng lực, đủ thông tin, bằng chứng và đủ thời gian 

cho công việc phân tích, xây dựng các phương án chính sách.  

Các phương án chính sách sẽ được công bố xin ý kiến tham vấn của các bên liên 

quan, bao gồm các chuyên gia, tổ chức nghiên cứu chính sách, cơ quan quản lý y tế các cấp, 

các nhóm dân cư theo khu vực địa lý, kinh tế xã hội, người cung ứng dịch vụ v.v… (bước 

“tham vấn” – consultation). Bước tham vấn đảm bảo tập hợp được ý kiến của tất cả các bên 

liên quan, từ các chuyên gia cho tới người hưởng lợi (người dân và người cung ứng dịch vụ y 

tế) và nhà quản lý, nhằm tập hợp các thông tin, bằng chứng cần cho sự lựa chọn phương án 

chính sách tối ưu.  

Bước “phối hợp” bao gồm những hoạt động thảo luận, đàm phán, tạo sự đồng thuận 

của các bộ, ngành liên quan, nhằm đảm bảo sự đáp ứng (responsiveness) của tổ chức bộ máy, 

đủ nguồn nhân lực và nguồn tài chính triển khai phương án chính sách.   

Các phương án chính sách, sau khi được hoàn thiện qua quá trình tham vấn, sẽ được 

trình lên để cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, phê duyệt và quyết định ban hành. Đó chính là 

bước “quyết định chính sách” (policy adoption). Năng lực, kỹ năng và chiến lược giải trình, 

thuyết phục của cơ quan xây dựng đề xuất chính sách có vai trò quan trọng, tác động tới 

quyết định lựa chọn chính sách của cơ quan có thẩm quyền. 
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Bước triển khai thực hiện chính sách là bước tiếp theo trong chu trình chính sách; tiếp 

theo là bước đánh giá chính sách.  

Tuy là bước cuối cùng trong chu trình chính sách nhưng đánh giá chính sách có vai 

trò đặc biệt quan trọng. Đánh giá chính sách, nếu được tiến hành một cách khoa học, khách 

quan, sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho sự khởi đầu của một chu trình chính sách mới: 

mọi bằng chứng về ưu điểm, nhược điểm của chính sách được tập hợp, phân tích, các vấn đề 

phát sinh được phát hiện sẽ tạo cơ sở cho việc điều chỉnh chính sách, hoặc xây dựng các 

phương án chính sách hoàn toàn mới. 

Chu trình chính sách y tế cũng bao gồm những bước nêu trên; tuy nhiên, chu trình 

chính sách y tế có những đặc thù riêng. Các tác giả W. Hsiao
12

 và Roberts Marc, Berman 

Peter, Reich Michael đề xuất khi xây dựng chính sách y tế, trong đó có các chính sách cải 

cách, cần dựa trên khung lý thuyết 5 “nút điều khiển” của hệ thống y tế, bao gồm các nút Tài 

chính  - Cách thức huy động nguồn tài chính cho y tế như thế nào, sử dụng và phối hợp các 

cơ chế tài chính ra sao nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng); nút Phương thức chi trả  - Lựa 

chọn và sử dụng phương thức chi trả chi phí KBCB cho nhà cung ứng dịch vụ): nút Tổ chức 

hệ thống cung ứng dịch vụ, nút Công cụ quản lý  của Nhà nước và nút Tuyên truyền thay đổi 

hành vi  [91]. Các “nút điều khiển” nói trên là những khâu quyết định tác động tới hiệu quả 

hoạt động của các hệ thống y tế và có thể điều chỉnh được bằng chính sách y tế. Do vậy, để 

giải quyết các vấn đề của hệ thống y tế, các giải pháp chính sách cần can thiệp vào các “nút” 

đó.  

Chu trình chính sách không chỉ có vai trò dẫn dắt các bước trong quá trình hoạch định 

chính sách, mà còn là công cụ để phân tích, đánh giá công tác hoạch định chính sách. Trong 

báo cáo này, chu trình chính sách cũng được sử dụng để đánh giá phân tích các vấn đề trong 

công tác hoạch định chính sách ở nước ta.  

1.2. Xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng 

Xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng là một phương pháp tiếp cận giúp cho các 

nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra các quyết định chính sách có đầy đủ thông tin bằng 

cách sử dụng các bằng chứng khoa học tin cậy nhất ngay trong quá trình xây dựng và thực 

hiện chính sách [110]. Ngày nay, xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng đã trở thành 

phương pháp phổ biến, đảm bảo tính hiệu quả của chính sách.  

Xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng sử dụng những bằng chứng tin cậy nhất, 

đối lập với phương pháp xây dựng chính sách dựa trên các ý kiến chủ quan, hoặc chỉ dựa trên 

các kết quả của nghiên cứu đơn lẻ, không đảm chất lượng hoặc chỉ dựa trên những quan 

điểm, ước đoán chủ quan. 

Trong thực tế, không phải bằng chứng từ các nghiên cứu nào cũng có đủ mức độ tin 

cậy để làm cơ sở cho xây dựng chính sách do những hạn chế trong thiết kế nghiên cứu, 

phương pháp nghiên cứu và tập hợp, xử lý số liệu nghiên cứu. Vì vậy, cần có sự phân tích bối 

cảnh nghiên cứu, điểm mạnh, điểm yếu của mỗi nghiên cứu khi sử dụng bằng chứng từ các 

nghiên cứu đó.  

Xây dựng chính sách y tế dựa trên bằng chứng không chỉ dựa trên các bằng chứng từ 

các nghiên cứu khoa học, mà còn dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, nguồn lực, các giá trị xã 

hội, phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa.   

                                                 
12

 W. Hsiao là người đầu tiên đề xuất 3 nút điều khiển (tổ chức, công cụ điều hành và nút hành vi);  

hai nút còn lại được các tác giả khác bổ sung sau.   
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1.3. Phân tích tác động chính sách 

Phân tích tác động của chính sách, hay phân tích tác động của văn bản quy phạm 

pháp luật (Regulatory Impact Analysis - RIA) là công cụ quan trọng để phân tích chính sách, 

đánh giá các giải pháp, các lựa chọn chính sách. RIA được thực hiện lần đầu tiên cuối thập kỷ 

70. Ngày nay, tất cả các nước khối OECD và nhiều nước đang phát triển đã sử dụng công cụ 

này trong quá trình hoạch định chính sách. Ở Việt Nam, đánh giá tác động chính sách trong 

quá trình hoạch định chính sách đã được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2008. 

RIA phân tích điểm mạnh, điểm yếu, phân tích chi phí cơ hội, phân tích chi phí lợi 

ích, chi phí hiệu quả của các phương án chính sách khác nhau. Dựa trên kết quả đánh giá, báo 

cáo RIA để xuất được phương án chính sách hợp lý với chi phí thấp nhất. RIA cũng giúp 

tham vấn với các nhóm lợi ích khác nhau liên quan đến chính sách. RIA giúp liên kết và 

thống nhất được các mục tiêu khác nhau của các chính sách khác nhau (kinh tế, xã hội và môi 

trường); qua đó, giúp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách nhà nước.  

Báo cáo này sẽ tập trung đánh giá và nêu các vấn đề cần ưu tiên giải quyết trong một 

số bước quan trọng nhất của chu trình chính sách y tế ở nước ta: đó là bước xác định vấn đề, 

bước phân tích chính sách (xác định nguyên nhân và xây dựng các giải pháp chính sách với 

sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan và sự tham vấn của các chuyên gia).  

2. Thực trạng công tác xây dựng chính sách y tế 

Chu trình chính sách được sử dụng để phân tích, đánh giá thực trạng và các vấn đề 

cần ưu tiên giải quyết trong công tác xây dựng chính sách y tế ở Việt Nam. Như đã nêu ở 

trên, phần trình bày trong báo cáo này sẽ tập trung phân tích đánh giá thực trạng ở hai bước: 

bước xác định vấn đề và bước phân tích chính sách trong chu trình chính sách.  

Theo Nghị định số 178/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 188/2007/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, 

Bộ Y tế có nhiệm vụ xây dựng chính sách thuộc lĩnh vực y tế sau đây: 

 Các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; 

 Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hằng năm và các chương 

trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án quan trọng về các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; 

 Các quyết định, chỉ thị, thông tư về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ.  

Chính sách nói chung và chính sách trong lĩnh vực CSSK nhân dân được thể hiện 

trong các Nghị quyết, văn kiện của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Quy trình 

xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được điều chỉnh bởi Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ [111] quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định những nhiệm vụ trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, những nhiệm vụ này chính là những nội 

dung quan trọng trong quy trình chính sách nêu trên. Luật quy định chi tiết nhiệm vụ của cơ 

quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có những nhiệm vụ sau (Điều 

33): 
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 Tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 

có liên quan đến dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; khảo sát, đánh giá thực 

trạng bối cảnh xã hội liên quan đến nội dung chính của dự án, dự thảo. Trong trường 

hợp cần thiết, đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách có liên 

quan đến nội dung của dự án, dự thảo. 

 Tổ chức đánh giá tác động và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn 

bản. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động phải nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và 

các giải pháp đối với từng vấn đề đó; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi 

phí, lợi ích của các giải pháp. 

 Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan về dự án, dự thảo; tổng hợp và 

nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý.  

 Chuẩn bị dự thảo, tờ trình, bản thuyết minh chi tiết về dự án, dự thảo; báo cáo giải 

trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; báo cáo đánh giá tác động của dự 

thảo văn bản và đăng tải các tài liệu này trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ 

hoặc của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo. 

Về việc đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan góp ý kiến xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật, Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định như sau: 

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức khác, cơ quan nhà 

nước, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân có quyền tham gia góp ý kiến về dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật”.  

“Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn 

thảo và cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân tham gia góp ý kiến về dự thảo văn bản; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự 

tác động trực tiếp của văn bản”. 

“Ý kiến tham gia về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, tiếp 

thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo”. 

Vai trò của các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức phi chính phủ, các cá 

nhân tham gia quá trình xây dựng chính sách cũng được pháp luật quy định cụ thể. Nghị định 

số 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật quy định trong quá trình soạn thảo dự án, dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể 

huy động sự tham gia của viện nghiên cứu, trường đại học, hội, hiệp hội, tổ chức khác có liên 

quan hoặc các chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều kiện và năng lực vào các hoạt động sau 

đây (Điều 28): 

“Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; rà soát, đánh giá các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành”; 

“Khảo sát, điều tra xã hội học; đánh giá thực trạng bối cảnh xã hội liên quan đến dự 

án, dự thảo”; 

“Tập hợp, nghiên cứu, so sánh tài liệu, điều ước quốc tế có liên quan đến dự án, dự 

thảo phục vụ cho việc soạn thảo”; 

“Tham gia vào hoạt động đánh giá tác động của văn bản”. 

Như vậy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ 

trong chu trình chính sách, trong đó bước xác định vấn đề và bước phân tích chính sách.  
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2.1. Kết quả và tiến bộ  

Trong những năm gần đây, việc xây dựng chính sách y tế đã có nhiều tiến bộ trong 

lựa chọn các vấn đề chính sách ưu tiên, đã có sự đầu tư nhiều hơn trong phân tích chính sách, 

mở rộng sự tham gia xây dựng chính sách, lựa chọn những giải pháp, phương án đáp ứng sự 

thay đổi nhanh chóng về kinh tế, xã hội, hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả của hệ thống 

y tế.  

Từ năm 2007, Báo cáo chung tổng quan ngành y tế (JAHR) đã được thực hiện định kỳ 

hằng năm, phân tích hiện trạng một số lĩnh vực của ngành y tế, xác định các vấn đề ưu tiên và 

đề xuất các giải pháp với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và các đối tác nước 

ngoài. Báo cáo JAHR là một bước tiến quan trọng trong phân tích hiện trạng và xác định các 

vấn đề ưu tiên một cách khách quan, nhờ sự tham gia của nhiều bên trong quá trình chuẩn bị. 

Báo cáo JAHR đã trở thành tài liệu hữu ích cho công tác hoạch định chính sách, được khuyến 

cáo khai thác sử dụng nhiều hơn.  

Việc Bộ Y tế áp dụng bộ công cụ đánh giá kế hoạch chiến lược quốc gia JANS của 

IHP+ lần đầu tiên vào năm 2010 là một khởi đầu quan trọng trong việc phân tích đánh giá 

chiến lược y tế ở nước ta. Bộ công cụ này đã được sử dụng để đánh giá kế hoạch 5 năm 

2011–2015 của ngành y tế, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và ngoài nước. 

Trong những năm gần đây, Bộ Y tế đã thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động của dự 

thảo văn bản Luật, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quá 

trình chuẩn bị dự thảo Luật, như Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật An 

toàn thực phẩm.  

Bộ Y tế đã phát huy khả năng của cơ quan nghiên cứu chính sách, cụ thể là Viện 

Chiến lược và Chính sách y tế và một số trường Đại học (Đại học Y tế công cộng, Đại học Y 

Hà Nội), trong quá trình hoạch định chính sách. Viện Chiến lược và Chính sách y tế đã tham 

gia tích cực trong nghiên cứu, đánh giá một số chính sách (Nghiên cứu đánh giá kết quả thực 

hiện chính sách tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006 của Chính phủ tại một số bệnh 

viện; đánh giá về quá tải và dưới tải bệnh viện; đánh giá kết quả thực hiện chương trình luân 

chuyển cán bộ (Đề án 1816), nghiên cứu đánh giá tác động của dự thảo Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh, Luật An toàn thực phẩm …).  

Một số hội thảo về những vấn đề lớn của ngành y tế, như phát triển y tế cơ sở, đổi mới 

hệ thống y tế, đã được lãnh đạo Bộ Y tế tổ chức, với sự tham của cán bộ, chuyên gia từ các 

địa phương, trong và ngoài ngành y tế, để phân tích hiện trạng và đề xuất các vấn đề chính 

sách.  

Bộ Y tế đã cử nhiều đoàn công tác đi hầu hết các địa phương để trực tiếp khảo sát, 

đánh giá nhanh hiện trạng y tế ở địa phương, tập hợp thông tin, bằng chứng cho hoạch định 

chính sách.  

 Có thể liệt kê ví dụ về một số kết quả nổi bật về xây dựng chính sách của ngành y tế 

trong những năm gần đây: 

 Xác định được vấn đề chính sách ưu tiên trong CSSK cho người nghèo, người dân tộc 

thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, chính sách KBCB miễn phí cho các nhóm đối tượng sử 

nguồn tài chính từ NSNN; 

 Xây dựng chính sách tạo nguồn tài chính nhằm nâng cao năng lực cho y tế tuyến 

huyện thông qua chương trình trái phiếu Chính phủ; 

 Xây dựng chính sách tăng cường cán bộ cho y tế tuyến dưới, thông qua Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh và Đề án 1816; 
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 Tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các chương 

trình YTDP; 

 Tổ chức bộ máy cho các lĩnh vực môi trường y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

khám,chữa bệnh;   

 Xây dựng và ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện các chính 

sách mới, như Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn thực phẩm…; 

 Chuẩn bị xây dựng các chính sách ở tầm chiến lược, có sự phối hợp liên ngành, có tác 

động lớn tới sức khoẻ, như chính sách phòng chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu 

bia …  

2.2. Những vấn đề cần giải quyết 

Bên cạnh những tiến bộ rất đáng khích lệ, công tác hoạch định chính sách có không ít 

vấn đề cần cải thiện.  

Trước hết, năng lực và tầm nhìn dài hạn trong hoạch định chính sách còn hạn chế 

[112]. Nhiều chính sách y tế còn chậm đổi mới hoặc đổi mới chưa cơ bản, chưa đồng bộ. Hệ 

thống y tế Việt Nam cũng đang có nguy cơ phải đối mặt với những vấn đề chung của một số 

nước đang phát triển mà WHO đã nêu trong Báo cáo sức khỏe thế giới 2008, đó là xu hướng 

“hệ thống y tế bị thả trôi vào vòng xoáy thương mại hóa không được kiểm soát” [18], tình 

trạng chia cắt của hệ thống điều trị và sự phát triển mất cân đối, thiên lệch ở các chuyên khoa 

sâu.  

Báo cáo này tập trung xem xét, đánh giá công tác hoạch định chính sách có chủ đích ờ 

một số bước của chu trình chính sách, bao gồm các bước xác định vấn đề chính sách, phân 

tích, xây dựng phương án, tham vấn, phối hợp và quyết định chính sách. Những vấn đề đáng 

chú ý ở các bước nói trên là: 

Hạn chế trong nhận dạng/xác định vấn đề  

Tuy có nhiều chính sách y tế đã được xây dựng trong những năm gần đây đáp ứng 

những nhu cầu cấp thiết của xã hội, đa số vấn đề được đưa vào chương trình xây dựng chính 

sách của ngành y tế xuất phát từ các phương hướng chỉ đạo đã có, mà không có nhiều vấn đề 

được đưa vào kế hoạch hoạch định chính sách xuất phát từ các kết quả nghiên cứu chính sách 

của các cơ quan nghiên cứu độc lập, từ ý kiến đề xuất trực tiếp của người sử dụng dịch vụ y 

tế.  

Số lượng các nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện các chính sách y tế hiện hành, 

đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế do các cơ quan nghiên cứu thực hiện 

chưa nhiều, phạm vi nghiên cứu còn hạn hẹp. Số lượng các đơn vị chuyên nghiên cứu về 

chính sách cũng rất hạn hẹp. Nhiều vấn đề lớn, cấp thiết như CSSK ban đầu trong thế kỷ 21, 

cấu trúc hệ thống cung ứng dịch vụ, y tế tư nhân, đánh giá công nghệ y tế, nghiên cứu tổng 

quan hệ thống về các loại thuốc điều trị… chưa được đưa vào kế hoạch xây dựng chính sách. 

Các mục đích quan trọng nhất (performance goals) của hệ thống y tế [91], bao gồm i) 

nâng cao tình trạng sức khoẻ của người dân (health status of population); ii) sự hài lòng của 

người dân đối với hệ thống y tế và iii) mức độ bảo vệ người dân trước các rủi ro tài chính do 

bệnh tật gây ra, không phải lúc nào cũng được coi là tiêu chí tối thượng trong quá trình hoạch 

định chính sách, cũng như trong quá trình kiểm điểm các chính sách. Chính vì vậy, những 

chính sách có hiệu quả lớn đối với sức khoẻ cộng đồng (ví dụ chính sách đối với thuốc lá) 

chậm được xây dựng và ban hành; sự hài lòng của người dân chưa được đánh giá đầy đủ; có 

những chính sách có thể làm tăng thêm gánh nặng tài chính cho người dân khi ốm đau (thiếu 
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các chính sách đảm bảo tính chi phí hiệu quả trong cung ứng dịch vụ y tế, chậm xây dựng và 

triển khai các chính sách quản lý giá thuốc, giá vật tư y tế). 

Đôi khi trong quá trình xây dựng chính sách chưa tính toán đầy đủ các nguồn lực để 

thực hiện (tiền, người, bộ máy tổ chức, năng lực của hệ thống…), dẫn đến tình trạng một số 

chính sách được ban hành nhưng không được thực hiện. 

Hạn chế trong xác định nguyên nhân của vấn đề và trong phân tích chính sách 

Trong khi một số vấn đề quan trọng chưa được nhận dạng và đưa vào kế hoạch xây 

dựng chính sách, thì một số chính sách đã được ban hành có những điểm không nhất quán, có 

thể tạo ra những hệ quả trái ngược không mong muốn. Ví dụ, chính sách tự chủ bệnh viện 

khuyến khích các bệnh viện tiếp nhận nhiều người bệnh để tăng thu nhập, trong khi mục tiêu 

đặt ra làm giảm bớt sự quá tải ở bệnh viện; quy trình xây dựng danh mục thuốc BHYT hiện 

hành không dựa trên nguyên tắc chi phí hiệu quả, nhưng mục tiêu của chính sách BHYT lại là 

sử dụng quỹ BHYT bền vững, hiệu quả. Tình trạng trên có nguyên nhân từ những hạn chế 

trong phân tích chính sách dựa trên các bằng chứng, kinh nghiệm thực tiễn, sử dụng những 

bài học thành công và thất bại của các hệ thống y tế khác.   

Trước hết, các nghiên cứu phân tích xác định một số vấn đề chính sách chưa được làm 

thấu đáo, chưa tìm được đầy đủ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề để đề xuất giải pháp chính 

sách phù hợp. Ví dụ, theo chính sách BHYT hiện hành, người cận nghèo được Nhà nước hỗ 

trợ tối thiểu 50% mức phí BHYT, nhưng chỉ có 11% số người cận nghèo tham gia BHYT, 

vậy mà chưa có nghiên cứu kịp thời để xác định một cách thuyết phục nguyên nhân vì sao 

người cận nghèo không tuân thủ tham gia BHYT theo Luật định và đưa ra giải pháp cần thiết. 

Tình trạng quá tải là phổ biến ở các cơ sở KBCB trong nhiều năm qua, nhưng trước năm 

2010 chưa có nghiên cứu cung cấp đủ bằng chứng về nguyên nhân chủ yếu của tình trạng quá 

tải bệnh viện (do tác động của chính sách tự chủ bệnh viện theo Nghị định số 43, do hệ thống 

cung ứng dịch vụ chưa đủ đáp ứng, hay do năng lực của mang lưới CSSK ban đầu). Thiếu sự 

phân tích đầy đủ, dựa trên các bằng chứng tin cậy, đặc biệt là chưa xem xét, đánh giá đầy đủ 

tác động của các yếu tố tài chính y tế, phương thức chi trả, tổ chức hệ thống cung ứng dịch 

vụ, công cụ quản lý và tuyên truyền thay đổi hành vi (năm “nút điều khiển”), nên trong một 

số trường hợp đã không hướng tới được việc đề xuất các giải pháp chính sách hiệu quả.  

Trong quá trình xây dựng các phương án chính sách, các nhà hoạch định chính sách 

chưa tiếp cận và đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu những bài học thành công và thất bại 

của thế giới, đặc biệt là việc xem xét những kinh nghiệm thành công (best practice) của các 

quốc gia có hoàn cảnh kinh tế xã hội tương tự với Việt Nam để xây dựng các phương án 

chính sách phù hợp. 

Mặc dù đánh giá tác động của dự thảo chính sách đã được quy định tại Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 2008, việc nghiên cứu đánh giá tác động của dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế trong thời gian qua chưa được thực sự coi trọng. Bộ Y 

tế chưa đầu tư đủ nguồn lực cần thiết (nhân lực, thời gian và kinh phí) cho nghiên cứu đánh 

giá tác động của dự thảo chính sách (ví dụ thời gian để thực hiện nghiên cứu đánh giá tác 

động của Luật An toàn thực phẩm chỉ là 2 tuần). Có ý kiến cho rằng hầu hết các báo cáo RIA 

của các dự án Luật hiện nay đều “hời hợt, hình thức, đánh giá một cách cảm tính” [113]. Đó 

là điều ngành y tế cần xem xét.  

Kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của dự thảo chính sách đôi khi không được 

khai thác sử dụng có hiệu quả để thuyết trình, tạo sự đồng thuận và lựa chọn phương án chính 

sách tối ưu. Ví dụ, các phân tích, đánh giá về các phương án cấp lại chứng chỉ hành nghề đã 

không được sử dụng để thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền lựa chọn phương án hợp lý 

nhất, thay vì lựa chọn việc cấp chứng chỉ hành nghề một lần, vĩnh viễn.  
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Sự tham gia của các bên liên quan tham vấn chính sách chưa đạt hiệu quả mong muốn 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã quy định việc tổ chức lấy ý 

kiến tham vấn, đóng góp của các bên liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện trong thực tế còn khá nhiều hạn chế. Cách thức phổ biến 

để tập hợp ý kiến đóng góp cho các dự thảo chính sách là gửi văn bản cho các bên liên quan, 

tổ chức các cuộc hội thảo xin ý kiến, thường chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Các ý kiến 

đóng góp chủ yếu là từ các cơ quan quản lý nhà nước (các vụ, cục, bộ, ngành, sở y tế các địa 

phương) và từ một số cơ quan cung ứng dịch vụ trực thuộc Bộ Y tế), không có nhiều ý kiến 

đóng góp từ các cơ quan tổ chức, nghiên cứu chính sách, rất ít ý kiến đóng góp trực tiếp từ 

phía người sử dụng dịch vụ y tế ở các vùng miền, các nhóm dân cư khác nhau, đặc biệt là các 

đối tượng triển khai và đối tượng thụ hưởng chính sách.  

Hình thức lấy ý kiến trực tiếp từ người dân hiện nay chủ yếu là đăng tải dự thảo chính 

sách trên website. Tuy nhiên, ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản đăng tải trên website khá 

nghèo nàn. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân chính là do các thông tin đi kèm dự thảo văn bản 

chính sách được đăng tải trên website chưa đủ để người đọc có thể tham gia ý kiến. Ngoài 

hình thức gửi văn bản gửi đến một số tổ chức xin ý kiến và tổ chức hội thảo, hội nghị, không 

có các hình thức khác công bố trưng cầu ý kiến khác (không phát hành sách xanh, sách trắng 

… trong lĩnh vực chính sách y tế).  

Một nghiên cứu của Viện chiến lược và Chính sách y tế cũng cho thấy sự tham gia ý 

kiến vào các dự thảo văn bản chính sách của Vụ, Cục của Bộ Y tế, cũng như từ các bộ, ngành 

khác, nhiều khi mang tính hình thức, do sự quá tải công việc của cán bộ được phân công trả 

lời, cũng như do chưa có cơ chế đảm bảo tính trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ 

[114].  

Trong khi vai trò của các bên liên quan chưa được phát huy đầy đủ trong tham vấn 

chính sách thì những thông tin, bằng chứng sẵn có chưa được tận dụng để phân tích, đề xuất 

các giải pháp chính sách. Ví dụ chưa có chiến lược để tăng cường năng lực trạm y tế trong 

CSSK ban đầu đối với các bệnh không lây nhiễm, trong khi đã có nhiều bằng chứng cho thấy 

bệnh không lây nhiễm chiếm tỷ trọng dẫn đầu trong gánh nặng bệnh tật; vấn đề thiếu các giải 

pháp quản lý chất lượng dịch vụ y tế ở khu vực y tế tư nhân, trong khi số liệu thống kê từ 

cách đây 10 năm đã cho thấy có tới 60% dịch vụ KBCB ngoại trú do khu vực y tế tư nhân 

cung cấp …  

Những vấn đề trong công đoạn quyết định chính sách 

Trách nhiệm giải trình (accountability) trong quyết định lựa chọn chính sách chưa rõ 

ràng. Không có cơ chế chịu trách nhiệm cá nhân về tác động của các chính sách được ban 

hành. Điều chỉnh chính sách chưa kịp thời. Một số chính sách đã lỗi thời từ lâu nhưng vẫn 

chậm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, như chính sách thu một phần viện phí theo Nghị định 95-

CP từ năm 1994, đã gây ra tình trạng “phá rào” để tận thu, làm cho giá một số dịch vụ bệnh 

viện và chi phí của người dân tăng cao. 

Các hoạt động thuyết phục, vận động tạo sự đồng thuận của các bên liên quan đã có 

nhiều tiền bộ, nhưng trong nhiều trường hợp chưa xây dựng và thực hiện được chiến lược 

thuyết phục, giải trình phù hợp, nên chưa tạo được sự đồng thuận để lựa chọn được các 

phương án chính sách tối ưu (ví dụ bỏ qua phương án tổ chức của hệ thống BHYT trong 

trong Luật Bảo hiểm y tế, cấp chứng chỉ hành nghề trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

Thiếu việc lựa chọn cán bộ đủ uy tín và có trình độ thuyết khách để làm công tác vận 

động, thuyết trình; thiếu các hình thức trao đổi phù hợp, có chiều sâu giữa các bên có ý kiến 

khác nhau để tiến tới sự đồng thuận (ví dụ về việc tái chứng chỉ hành nghề trong Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh). 
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Về nguồn lực và quy trình hoạch định chính sách 

Năng lực hoạch định chính sách là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định 

sự thành công trong hoạch định chính sách. Mặc dù Bộ Y tế luôn coi trọng sự cần thiết đảm 

bảo các nguồn lực hoạch định chính sách, cho tới nay, ngành y tế vẫn thiếu các chuyên gia có 

có tầm nhìn chiến lược, có khả năng phân tích tốt để lựa chọn, xác định các vấn đề cốt lõi, đề 

xuất những vấn đề ưu tiên đưa vào chương trình xây dựng chính sách. 

Tuy trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã có chỉ đạo tăng cường sự tham gia đóng góp 

của các chuyên gia y tế đầu ngành vào công tác hoạch định chính sách, nhưng vẫn chưa có 

hình thức tập hợp, huy động hiệu quả sự tham gia của các chuyên gia hoạch định chính sách 

ở tầm chiến lược. 

 Số lượng các tổ chức nghiên cứu chính sách y tế chuyên nghiệp còn ít. Trong toàn 

ngành y tế, chỉ có một đơn vị chuyên thực hiện các nghiên cứu chính sách (Viện Chiến lược 

và Chính sách Y tế); vai trò các trường, viện khác trong hoạt động nghiên cứu chính sách còn 

mờ nhạt. Phần lớn công tác nghiên cứu đánh giá chính sách vẫn do các Vụ, Cục của Bộ Y tế 

đảm nhiệm, trong khi đội ngũ cán bộ trong cơ quan Bộ Y tế luôn quá tải vì phải kiêm nhiệm 

công việc quản lý điều hành ở tầm vi mô đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Hơn nữa, 

nghiên cứu phân tích chính sách ở một số lĩnh vực đòi hòi tính chuyên nghiệp ngoài phạm vi 

nghiệp vụ của người là công tác quản lý nhà nước. 

Mặt khác, sự phối hợp tham gia giữa các Vụ, Cục trong và ngoài ngành y tế chưa đạt 

hiệu quả cao; các ý kiến tham gia đóng góp cho các dự thảo chính sách chưa đủ chiều sâu, 

trong không ít trường hợp có tính chất hình thức, do thiếu thông tin, bằng chứng của lĩnh vực 

chính sách đang xây dựng cũng như do sự quá tải chung của đội ngũ cán bộ, viên chức của 

các bộ, ngành. Do vậy, một số chính sách không có được sự tham gia đóng góp rộng rãi của 

các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau.   

Tuy Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định quy trình khung cho việc 

trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền, nhưng Bộ Y tế chưa 

có quy trình hoạch định chính sách thống nhất, dẫn tới sự khác biệt trong công tác hoạch định 

chính sách ở mỗi Vụ, Cục. Do vậy, công tác hoạch định chính sách khó huy động có hiệu quả 

nguồn lực hiện có, khai thác hết các thông tin, bằng chứng, khó đảm bảo thực hiện đầy đủ các 

bước của chu trình chính sách, đặc biệt là bước phân tích chính sách, tham vấn chính sách.    

Nguồn tài chính và cơ chế tài chính cho hoạt động xây dựng chính sách luôn hạn chế, 

không đủ trang trải các nghiên cứu đánh giá cần thiết. Hoạt động xây dựng chính sách còn 

phân tán, thiếu nguồn lực, thiếu tầm nhìn dài hạn... 

Về hoạt động đánh giá trong chu trình chính sách 

Trong những năm gần đây, một số chính sách mới ban hành đã được đánh giá sớm 

ngay trong giai đoạn đầu thực hiện (Ví dụ đã có các hoạt động đánh giá việc triển khai thực 

hiện Luật Bảo hiểm y tế ở nhiều khía cạnh khác nhau được thực hiện ngay trong năm đầu tiên 

thực hiện Luật). Phần lớn các chính sách y tế được đánh giá định kỳ thông qua hoạt động sơ 

kết, tổng kết hoạt động y tế hằng năm. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, đánh giá chính sách còn 

ít, chủ yếu giao phó cho các địa phương hoặc ngành y tế các cấp trực tiếp thực hiện, dựa trên 

các báo cáo từ các cơ quan quản lý và từ cơ sở cung ứng dịch vụ y tế. Ít có chính sách được 

đánh giá định kỳ, thông qua các cơ quan nghiên cứu chuyên nghiệp, sử dụng phương pháp 

khảo sát đánh giá khoa học, với những bộ công cụ được thiết kế để đánh giá từng tiêu chí kết 

quả thực hiện chính sách.  

Cho tới nay, bên cạnh những hạn chế về tính cập nhật và tính chính xác, đầy đủ của 

nguồn thông tin y tế, các chỉ số theo dõi, đánh giá chưa được xây dựng hoàn chỉnh, thống 
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nhất và chưa được sử dụng để đánh giá hiệu quả của từng chính sách y tế, căn cứ trên các 

mục đích quan trọng nhất của hệ thống y tế (tình trạng sức khoẻ, sự hài lòng và khả năng bảo 

vệ tài chính), với định hướng công bằng và hiệu quả. 

3. Lựa chọn những vấn đề ƣu tiên  

Từ những vấn đề nêu trên, những vấn đề sau cần được ưu tiên giải quyết nhằm hoàn 

thiện công tác xây dựng chính sách phù hợp với mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển 

của hệ thống y tế. 

3.1. Vấn đề trong xây dựng chƣơng trình hoạch định chính sách 

 Một số vấn đề chính sách có tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu 

công bằng, hiệu quả, chất lượng của hệ thống y tế, chưa được xem xét đưa vào nghị 

trình xây dựng chính sách. Thiếu một chương trình tổng thể hoạch định chính sách, 

chiến lược và cơ chế hoạt động để đáp ứng yêu cầu đổi mới và tăng cường hệ thống y 

tế trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với nhiều chính sách tác động đa chiều đến 

hoạt động y tế và sự phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng. 

 Một số công cụ chính sách có ảnh hưởng quyết định đối với sự an toàn, chất lượng, 

hiệu quả của hệ thống cung ứng dịch vụ y tế nhưng chưa được xây dựng hoặc đã xây 

dựng nhưng chưa đủ đáp ứng định hướng của hệ thống y tế (ví dụ Đánh giá công nghệ 

y tế, kiểm định chất lượng, chứng chỉ hành nghề, phương thức chi trả …).  

 Người dân chưa hài lòng với không ít vấn đề trong CSSK, nhưng chưa khảo sát toàn 

diện về sự hài lòng của người dân để đánh giá hiệu quả của hệ thống y tế và xây dựng, 

điều chỉnh chính sách y tế. 

3.2. Vấn đề trong phân tích chính sách, tham vấn chính sách 

Hạn chế trong hoạt động tham vấn, phân tích chính sách, dẫn tới sự mâu thuẫn giữa 

một số chính sách và tác động không mong muốn của một số chính sách. 

 Chưa có quy định cụ thể để đảm bảo các các phương án chính sách phải được xây 

dựng dựa trên bằng chứng và dựa trên kết quả phân tích các yếu tố có vai trò điều 

chỉnh hệ thống y tế. 

 Trong quá trình phân tích chính sách, xây dựng các phương án chính sách, những 

kinh nghiệm thành công và thất bại trong nước cũng như ở nước ngoài đôi khi chưa 

được xem xét kỹ lưỡng. 

 Hoạt động phân tích chính sách mới thực hiện trong phạm vi hẹp, thiếu sự tham gia 

rộng rãi, tích cực của các chuyên gia và đại diện của các bên liên quan.  

3.3. Vấn đề trong sử dụng nguồn lực và xây dựng quy trình hoạch định chính 
sách đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan 

 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý y tế chưa được cập nhật và điều chỉnh cho 

phù hợp với những thay đổi lớn trong hệ thống y tế (như việc thực hiện cơ chế tự chủ 

ở bệnh viện công, sự phát triển nhanh chóng của y tế tư nhân, sự thay đổi nhanh 

chóng trong cơ cấu và cơ chế tài chính y tế …). Đội ngũ cán bộ của Bộ Y tế quá tải, 

không đủ nhân lực có trình độ đáp ứng công tác quản trị hệ thống y tế nói chung và 

công tác hoạch định chính sách nói riêng.  
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 Chưa có hình thức và cơ chế thích hợp để huy động có hiệu quả khả năng tư vấn 

chính sách của đội ngũ chuyên gia trong và ngoài Bộ Y tế. Chưa có được sự tham gia 

tích cực, hiệu quả của các bên liên quan trong công tác hoạch định chính sách; 

 Nguồn lực từ các tổ chức quốc tế chưa chọn lọc, sử dụng và khai thác hiệu quả; thiếu 

sự quan tâm tham khảo đối với không ít ý kiến tư vấn, đóng góp có giá trị của chuyên 

gia. 

 Thiếu cơ chế đảm bảo tính trách nhiệm giải trình của cá nhân, tổ chức trong công tác 

xây dựng và quyết định các phương án chính sách. 

4. Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị các 

nhóm giải pháp sau đây (xem chi tiết ở Chương 12): 

 Xây dựng và thực hiện chương trình tổng thể hoạch định chính sách, chiến lược trong 

10 năm tới.  

 Tổ chức mạng lưới các cơ quan, đơn vị nghiên cứu chính sách, các nhóm chuyên gia 

tư vấn chính sách.  

 Xây dựng quy trình chi tiết cho công tác hoạch định chính sách của ngành. Xây dựng 

và thí điểm quy trình chuẩn về nghiên cứu đánh giá tác động của dự thảo chính sách 

(RIA).  

 Nâng cao chất lượng công tác phân tích chính sách và đảm bảo sự tham gia của đông 

đảo các chuyên gia trong cùng lĩnh vực đối với dự thảo phương án chính sách. 

 Nâng cao năng lực xây dựng chính sách của Bộ Y tế, ưu tiên nguồn lực cho hoạt động 

quản lý vĩ mô – xây dựng chính sách, giảm bớt nhiệm vụ quản lý trực tiếp các đơn vị 

cung ứng dịch vụ trực thuộc Bộ Y tế. 

 Đưa nội dung hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách thành một vấn đề trọng tâm 

trong hợp tác và đối thoại giữa Bộ Y tế Việt Nam và Nhóm các đối tác y tế (HPG). 
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Chƣơng 10.2: Nâng cao năng lực quản lý và hoạch định 
chính sách ngành y tế 

Hệ thống y tế Việt Nam đang trong quá trình tiếp tục đổi mới. Quá trình này đòi hỏi 

cán bộ quản lý ngành y tế phải được nâng cao năng lực về mọi mặt, đặc biệt là năng lực 

hoạch định chính sách, nhằm giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp và mới mẻ đang 

đặt ra trong lĩnh vực y tế, đảm bảo được nguyên tắc công bằng, hiệu quả và phát triển [115].  

Chương này có nhiệm vụ đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực xây dựng chính sách của đội ngũ cán bộ quản lý ngành y tế, từ đó xác định các vấn 

đề ưu tiên và các giái pháp tương ứng. 

1. Thực trạng  

1.1. Kết quả và tiến bộ  

Trước yêu cầu đổi mới quản trị hệ thống y tế, đội ngũ cán bộ quản lý ngành y tế đã 

được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực theo một số chương trình và hình thức đào tạo, 

bồi dưỡng, như các chương trình đào tạo ngắn hạn (đào tạo lại của Bộ Y tế và các chương 

trình dự án khác), đào tạo dài hạn (Chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2, thạc sỹ và tiến sỹ về y tế 

công cộng, quản lý bệnh viện, tổ chức và quản lý y tế) [116; 112], và các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng lý luận chính trị - hành chính ở các cấp cho các chuyên viên, chuyên viên chính và 

chuyên viên cao cấp của ngành y tế theo quy định chung.  

Bộ Y tế đang có kế hoạch thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng công chức, trong đó có nội dung về kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ 

năng quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành. Trường Đại học Y tế công cộng và Viện Vệ 

sinh y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh là hai đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm vụ triển khai 

công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức về kiến thức quản lý chuyên ngành. Dưới sự điều 

hành của Ban Đào tạo lại của Bộ Y tế, với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Y tế và Vụ Tổ chức 

cán bộ, Vụ Khoa học đào tạo, nhiều tài liệu của chương trình đào tạo lại đã được Bộ Y tế 

thẩm định và phát hành, như chương trình Nguyên lý quản lý bệnh viện, Lập kế hoạch y tế, 

Lãnh đạo... [116].  

Trong các chương trình đào tạo đại học hiện nay, chỉ có chương trình đào tạo Cử nhân 

y tế công cộng có nội dung giảng dạy về chính sách y tế. Trong đó sinh viên được giới thiệu 

về quy trình chính sách và được rèn luyện một số kỹ năng như xây dựng fact sheet. Bên cạnh 

các chương trình chính khóa, nhiều khóa ngắn hạn có liên quan đến nâng cao năng lực hoạch 

định chính sách đã được tổ chức. Ví dụ Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức nhiều 

khóa học ngắn hạn, có sự phối hợp với Văn phòng Tham chiếu Dân số của Mỹ (PRB) và tài 

trợ của Quỹ Ford về truyền thông chính sách. Các khóa học này đã giúp học viên rèn luyện 

về kỹ năng trình bày, chuyển tải thông tin cho các nhà hoạch định chính sách dưới dạng phù 

hợp, ví dụ đề xuất chính sách tóm tắt (policy brief). Trường cũng đã phối hợp với Trung tâm 

kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hòa Kỳ (CDC) tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng về 

phân tích hệ thống (systematic reviews).  

Nhiều Viện, Trường đại học, các đơn vị và cá nhân đã tiến hành các nghiên cứu, khảo 

sát có giá trị, góp phần cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách, như xây dựng 

kế hoạch 5 năm của ngành y tế 2011–2015 [25]; xây dựng Chiến lược quốc gia về Làm mẹ an 

toàn 2003–2010; Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao sức khỏe thanh niên và vị thành 
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niên 2006–2010 [117], báo cáo đánh giá kết quả thực hiện triển khai Nghị định 43 và tình 

trạng quá tải tại các bệnh viện do Viện Chiến lược và Chính sách y tế thực hiện năm 2010. 

Kết quả và tiến bộ của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nói 

chung và hoạch định chính sách đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và ban hành 

nhiều văn bản pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, các thông tư hướng dẫn về tổ 

chức, về chuyên môn v.v. của ngành y tế trong thời gian qua. 

1.2. Khó khăn, hạn chế 

1.2.1 Năng lực xây dựng chính sách của cán bộ quản lý còn hạn chế  

Năng lực xây dựng chính sách dựa vào bằng chứng và đảm bảo tính đồng nhất của 

các chính sách còn chưa cao ở tuyến ban hành chính sách. Năng lực thực hiện và theo dõi, 

đánh giá thực hiện chính sách ở tuyến dưới còn hạn chế, đặc biệt ở những tỉnh có hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn [118].  

Có bằng chứng cho thấy, trong quá trình xây dựng chính sách, các bên tham gia nhiều 

khi không nắm rõ quy trình chính sách, sử dụng bằng chứng còn chưa đủ độ tin cậy, chưa 

tính toán đầy đủ các yếu tố về tài chính, con người, khả năng cung cấp dịch vụ, khiến cho 

việc triển khai chính sách còn khó khăn. Ngoài ra việc đưa ra các lựa chọn và thử nghiệm 

chính sách trước khi ban hành còn chưa được chú trọng [117; 119].   

Năng lực xử lý thông tin và các bằng chứng cho hoạch định chính sách còn hạn chế. 

Ví dụ, các khuyến nghị chính sách còn chưa có tính thuyết phục, chưa dựa trên các bằng 

chứng, mà còn theo thói quen dựa vào kinh nghiệm quản lý và những mong muốn chính trị. 

Khả năng khai thác và phân tích hệ thống các số liệu hiện có để đưa ra các tư vấn chính sách 

hệ thống còn yếu [120]. Các số liệu được sử dụng cho hoạch định chính sách chủ yếu là số 

liệu của ngành y tế, việc sử dụng thông tin từ các điều tra quốc gia của Tổng cục Thống kê 

hoặc các ngành khác còn hạn chế [117; 120].  

Phối hợp liên ngành, vận động chính sách (kể cả việc thông tin cho nhân dân về các 

chính sách sắp ban hành, như viện phí…) còn ít. Việc thuyết phục các bên liên quan chấp 

thuận tham gia vào quá trình chính sách do ngành y tế đề xuất còn hạn chế. Sự tham gia của 

các chuyên gia từ các ngành khác, từ các tổ chức xã hội dân sự (xã hội học, kinh tế, hiệp hội 

nghề nghiệp.…) trong xây dựng chính sách còn tương đối ít [118].
13

 Tình trạng “thiếu cán bộ 

lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý 

tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh...”, như nhận định của Hội nghị lần thứ chín Ban chấp 

hành Trung ương Đảng [41], cũng là một vấn đề lớn cần xem xét đối với ngành y tế. 

Năng lực thực hiện chính sách còn yếu ở tuyến cơ sở, đặc biệt trong điều kiện phân 

quyền và tự chủ như hiện nay. Các nhà quản lý còn gặp nhiều khó khăn về quản lý tài chính, 

nhân lực và trang thiết bị tại đơn vị cơ sở, do đại đa số họ là cán bộ chuyên môn (bác sỹ, 

dược sỹ), và chưa được đào tạo về các lĩnh vực này. Việc triển khai Nghị định 43 về tự chủ, 

bên cạnh nhiều lợi ích cho bệnh viện (tăng nguồn thu, tăng đầu tư trang thiết bị công nghệ 

cao, tăng khối lượng dịch vụ khám chữa...), cũng còn nhiều điểm hạn chế ảnh hưởng tới mục 

tiêu công bằng của hệ thống y tế [121] [60] . 

Quy trình đánh giá tác động của dự thảo văn bản luật (Regulatory Impact Assessment 

– RIA), tổng kết việc thi hành pháp luật, như đã quy định trong Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật còn hạn chế [112].  

                                                 
13

 Ví dụ trong xây dựng luật An toàn thực phẩm, sự phối hợp của các ban ngành khác với ngành y tế 

còn thụ động. 
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Năng lực theo dõi, kiểm tra thực hiện quy định về hành nghề y dược tư nhân còn yếu 

ở tuyến cơ sở [121]. Ngoài các cuộc giao ban về hành nghề y dược tư nhân, cập nhật những 

văn bản mới về lĩnh vực này và báo cáo tình hình định kỳ, cơ quan quản lý nhà nước về y tế 

chưa đi sâu vào giám sát chất lượng dịch vụ y tế tư nhân. 

Năng lực lập kế hoạch thực hiện chính sách y tế của cán bộ y tế tuyến dưới còn hạn 

chế. Cán bộ ở các cơ quan nhà nước về y tế còn chịu ảnh hưởng của cách làm việc theo lối 

“hành chính, bao cấp”, thường quen với các hoạt động “sự nghiệp”, dựa vào định hướng từ 

trên đưa xuống.  

1.2.2 Năng lực cung cấp cơ sở khoa học và bằng chứng cho hoạch định chính sách còn 

nhiều hạn chế 

Bên cạnh những hạn chế của cán bộ chịu trách nhiệm chính trong hoạch định chính 

sách, năng lực của đội ngũ cán bộ các viện nghiên cứu, các trường đại học chuyên cung cấp 

cơ sở khoa học và bằng chứng cho việc hoạch định chính sách và khuyến nghị chính sách 

cũng còn nhiều hạn chế. Việc cung cấp bằng chứng khoa học cho hoạch định chính sách chủ 

yếu dựa vào Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các viện, trưởng khác còn ít tham gia. 

Các bằng chứng do các công trình nghiên cứu đưa ra thường chưa đáp ứng yêu cầu 

của công tác hoạch định chính sách, do thông tin chưa đáp ứng được tính đại diện, tính đầy 

đủ, độ chính xác và tính kịp thời. Đôi khi thông tin đưa ra chưa phù hợp (quá chi tiết và hàn 

lâm, chưa có tính tổng hợp và tính định hướng chính sách) [122]. Năng lực chuyển tải kết quả 

nghiên cứu sang các khuyến nghị chính sách như fact sheet hoặc policy brief còn yếu [123]. 

Việc công bố kết quả nghiên cứu còn rất hạn chế, có tới 50% cơ sở nghiên cứu tổ chức 1 

lần/năm hoặc có 21,4% chưa bao giờ tổ chức công bố kết quả nghiên cứu [123]. 

Năng lực nghiên cứu của các cơ sở nghiên cứu và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 

hoạch định chính sách của Bộ Y tế còn hạn chế, do nghiên cứu viên không được tập huấn 

nâng cao năng lực thường kỳ, điều kiện nghiên cứu còn thiếu thốn (kinh phí, labo, tiếp cận 

thông tin cần thiết phục vụ cho nghiên cứu, truyền thông chính sách yếu, chưa hiểu rõ yêu 

cầu của nhà hoạch định chính sách khi cung cấp thông tin, thiếu hiểu biết về quá trình chính 

sách….). Điều kiện, môi trường làm việc chưa tạo động lực để khuyến khích, thu hút, phát 

huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ nghiên cứu chính sách.  

Theo điều tra của Viện Chiến lược và chính sách y tế, trong 3 năm gần đây, 17/18 nhà 

quản lý tham gia nghiên cứu chưa được tham dự khoá đào tạo nào về nghiên cứu, xây dựng 

chính sách dựa trên bằng chứng. Có tới 50–80% cơ sở nghiên cứu chỉ đáp ứng từ 50–80% 

điều kiện nghiên cứu, có 50% đơn vị có máy tính kết nối internet, có tới 55,6% cho rằng khó 

tiếp cận với thông tin, dữ liệu cần cho nghiên cứu. Kinh phí cho nghiên cứu còn ít. Chỉ có 

21,5% cơ sở nghiên cứu đáp ứng được 80% kinh phí [123]. 

Cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp thông tin, bằng chứng cho hoạch định chính sách còn 

rất thiếu. Hơn nữa, việc tiếp cận với các thông tin hiện nay còn khó khăn, ví dụ: không có hệ 

thống lưu trữ dữ liệu của các nghiên cứu tại Việt Nam do nhiều nghiên cứu không chuyển tải 

thành các ấn phẩm chính thức (bài báo, báo cáo in ấn); không có thư viện lưu trữ của Bộ Y tế 

(văn bản hoặc điện tử). Các cán bộ không sử dụng các thông tin thường xuyên do thiếu năng 

lực phân tích và sử dụng các bằng chứng có liên quan. Các nghiên cứu thực hiện ở Việt Nam 

ít được các nhà hoạch định chính sách sử dụng [124]. 
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1.2.3 Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và hoạch định chính sách 

còn nhiều bất cập 

Mặc dù Bộ Y tế đã có Ban Đào tạo lại và tiến hành nhiều hoạt động, song đến nay 

chương trình đào tạo lại vẫn chưa có nội dung về hoạch định chính sách. Nhiều đơn vị và một 

số dự án đã tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn với các nội dung về lập kế hoạch, quản lý dự án, 

song chất lượng đào tạo và năng lực giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu [116]. Nhiều cán bộ y 

tế đã được đào tạo về lý luận chính trị - hành chính, nhưng chương trình đào tạo này là chung 

cho tất cả các ngành và cũng không có nội dung về hoạch định chính sách, theo dõi đánh giá 

thực hiện chính sách. 

Theo báo cáo của các Vụ, Cục Bộ Y tế, chỉ có chương trình đào tạo tập huấn chuyên 

môn mà chưa có chương trình tập huấn về nâng cao năng lực hoạch định chính sách cho cán 

bộ Bộ Y tế trong vòng hai năm 2009–2010. Mặc dù báo cáo của các Vụ, Cục đều nêu vấn đề 

năng lực hoạch định chính sách yếu kém, khiến cho việc ban hành và triển khai chính sách 

còn nhiều bất cập. 

Bộ Y tế chưa có kế hoạch và chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

hoạch định chính sách cho các cán bộ làm công tác này; chưa có dự án đầu tư lớn về nâng 

cao năng lực hoạch định chính sách cho ngành y tế. Trong số trên 100 dự án tài trợ cho ngành 

y tế giai đoạn từ 2000 đến nay, chỉ có khoảng 5 dự án có mục tiêu liên quan đến hoạch định 

chính sách, nhưng tập trung chủ yếu ở các đơn vị thuộc các tỉnh và lĩnh vực cụ thể của dự án 

mà thôi. Chưa có dự án nào có mục tiêu nhằm tăng cường năng lực hoạch định chính sách 

một cách hệ thống cho ngành y tế [125; 126]. 

Tại tuyến trung ương, hiện chỉ có một số dự án khu trú vào nâng cao năng lực hoạch 

định chính sách, tuy nhiên chỉ mới bắt đầu và còn nhỏ. Ví dụ dự án EVIPNET (do WHO tài 

trợ đã kết thúc), hoặc dự án tăng cường hoạch định chính sách dựa vào bằng chứng 

(AusAIDS tài trợ). Hiệu quả của những dự án này hiện chưa được xác định.  

Công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng năng lực hoạch định chính sách còn 

hạn chế, mới chỉ có một vài cán bộ cấp cao đi dự khóa Flagship tại nước ngoài về cải tổ y tế 

trong năm 2010.  

2. Xác định các vấn đề ƣu tiên  

2.1. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao năng lực xây dựng chính sách cho 
cán bộ quản lý y tế chƣa đáp ứng yêu cầu 

 Hiện nay còn chưa có các khoá đào tạo một cách hệ thống cho cán bộ chủ chốt về 

hoạch định chính sách (xác định vấn đề, ưu tiên, xây dựng chính sách, thực hiện, theo 

dõi đánh giá) 

 Cán bộ y tế chưa được đào tạo, tập huấn về theo dõi đánh giá chính sách liên quan đến 

lĩnh vực y tế tư nhân ở tuyến dưới. 

 Cán bộ quản lý bệnh viện chưa được đào tạo và tích lũy đủ năng lực cần thiết để thực 

hiện tốt công tác quản lý bệnh viện, bảo đảm tính công bằng, hiệu quả và phát triển 

của ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện Nghị định 43.  

 Cán bộ y tế tuyến dưới chưa đào tạo nâng cao năng lực lập kế hoạch triển khai thực 

hiện chính sách, cũng như năng lực phản hồi kết quả thực hiện chính sách.  

 Chưa có chương trình, kế hoạch và dự án đầu tư lớn về nâng cao năng lực hoạch định 

chính sách cho ngành y tế. Hiện mới bắt đầu có một vài dự án với diện bao phủ còn 

nhỏ hẹp và chưa đánh giá được hiệu quả. 
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2.2. Năng lực nghiên cứu, cung cấp bằng chứng của các viện, trƣờng và các 
cá nhân cho xây dựng chính sách chƣa đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạn chế 

 Viện Chiến lược và Chính sách y tế đã có nhiều nỗ lực để cung cấp bằng chứng khoa 

học cho hoạch định chính sách, song vẫn còn nhiều hạn chế. Các viện, các trường đại 

học và các cá nhân chưa cung cấp bằng chứng phù hợp cho xây dựng chính sách và 

đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp do năng lực còn yếu về thực hiện nghiên 

cứu, phân tích số liệu và viết báo cáo, tư vấn lựa chọn chính sách, chuyển tải kết quả 

nghiên cứu thành các thông điệp truyền thông phù hợp, ví dụ như bản tóm tắt tư vấn 

chính sách (policy brief) hoặc tờ bằng chứng (fact sheet), v.v. 

 Chưa có đủ điều kiện thực hiện các nghiên cứu có chất lượng để có thể đưa ra bằng 

chứng thuyết phục cho các chính sách do thiếu kinh phí, labo, thiếu định hướng, thiếu 

cơ sở dữ liệu và tiếp cận thông tin. 

2.3. Hệ thống thông tin phục vụ quản lý và xây dựng chính sách còn yếu  

 Thiếu một số chính sách định hướng lớn và bảo đảm nguồn lực cho hệ thống thông tin 

y tế. Mức độ đầy đủ, độ tin cậy, tính kịp thời, của hệ thống thông tin y tế còn nhiều 

vấn đề cần giải quyết. Hệ thống thu thập, xử lý thông tin còn chưa hiệu quả. Các chỉ 

tiêu thống kê y tế chưa được cập nhật phù hợp với nhu cầu giám sát, đánh giá kế 

hoạch 5 năm. Thông tin phục vụ dự báo, nhận dạng các vấn đề trong quá trình hoạch 

định chính sách còn nhiều yếu kém (như đã được nêu trong báo cáo JAHR 2010).  

 Việc tham khảo kinh nghiệm thành công và thất bại của các nước để nâng cao năng 

lực hoạch định chính sách của hệ thống y tế Việt Nam chưa được thực hiện đầy đủ. 

3. Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị các 

nhóm giải pháp sau đây (xem chi tiết ở Chương 12): 

 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực xây dựng chính sách 

 Nâng cao năng lực cung cấp bằng chứng cho xây dựng chính sách. 
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Chƣơng 11: Kết luận  

Báo cáo JAHR 2011, được xây dựng vào năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Kế hoạch 5 năm về Bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 2011–2015, đã tổng quan các định hướng chiến lược 

ngành y tế trong thời gian tới; cập nhật tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng; cập nhật 

thực trạng hệ thống y tế và phân tích sâu chuyên đề về tài chính y tế và quản trị hệ thống y tế.  

Những kết quả chính của Báo cáo chủ yếu được thể hiện ở các nội dung dưới đây.  

1. Tổng quan các định hƣớng lớn trong lĩnh vực y tế 

Trong 5 năm tới, sự vận hành và phát triển của hệ thống y tế Việt Nam sẽ diễn ra 

trong bối cảnh có những thuận lợi to lớn đan xen với những yêu cầu và thách thức mới. 

Tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống vật chất, văn hóa sẽ tác động tích cực đến 

tình hình sức khỏe nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để tăng đầu tư cho y tế. Song, hệ thống 

y tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, như: sự gia tăng các bệnh không truyền 

nhiễm, tai nạn, thương tích, trong khi một số bệnh truyền nhiễm, các dịch bệnh mới, bệnh lạ 

diễn biến khó lường. Sự gia tăng các yếu tố nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe. Đổi mới và 

tăng cường hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, phát triển và chất lượng trong bối 

cảnh nền kinh tế thị trường với nhiều chính sách tác động đa chiều đến hoạt động y tế và sự 

phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng, cũng là một thách thức không nhỏ.  

Căn cứ Văn kiện Đại hội XI của Đảng, có thể khái quát những định hướng lớn trong 

lĩnh vực y tế, bao gồm: a) tiếp tục “đổi mới toàn diện”, góp phần thực hiện công bằng xã hội, 

bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; b) tạo nền tảng về các mặt cho 

những bước phát triển mới của hệ thống y tế, khi nước ta trở thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại; c) nâng cao chất lượng (chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ), 

nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực; d) thực hiện công 

bằng xã hội trong CSSK nhân dân ngay trong các điều kiện còn hạn hẹp hiện nay và tính 

công bằng phải thể hiện trong các cơ chế, chính sách cụ thể của ngành y tế. Cụ thể hơn, 

ngành y tế cần tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ “Phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao 

chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân” đã được nêu trong Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 2011–2020, và được cụ thể hóa trong Kế hoạch 5 năm và Chiến lược bảo vệ, 

chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết quốc tế, đồng thời coi trọng tham khảo và 

áp dụng những kinh nghiệm của các nước, trong đó có nhiều bài học và kinh nghiệm đã được 

Tổ chức Y tế thế giới cũng như các tổ chức quốc tế khác tổng hợp và khuyến cáo, như thực 

hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) liên quan đến y tế; tăng cường hệ thống y 

tế theo 6 cấu phần; đổi mới về quan niệm và cách tiếp cận trong CSSK ban đầu; huy động và 

sử dụng hiệu quả nguồn tài chính để thực hiện “bao phủ dịch vụ y tế toàn dân”; làm rõ các 

mục tiêu của ngành dược và áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt; nâng cao hiệu suất lao 

động của nhân lực y tế; tăng cường hệ thống thông tin quản lý y tế; sử dụng hợp lý trang thiết 

bị y tế.  

Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Việt Nam giai đoạn trước mắt đã được Bộ 

trưởng Bộ Y tế xác đinh, bao gồm: i) Giảm tải các bệnh viện tuyến trên; ii) Đổi mới cơ chế 

tài chính y tế công lập; iii) Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; iv) Tăng cường mạng 

lưới y tế cơ sở; v) Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, từng bước đảm bảo nhu cầu cơ 



Báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2011 

 

140 

 

bản về nhân lực y tế các tuyến; vi) Thí điểm hình thức khám chữa bệnh theo nhu cầu; vii) 

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe. 

2. Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hƣởng 

Trong điều kiện còn khó khăn về kinh tế, xã hội, các chỉ tiêu y tế của Việt Nam đã đạt 

hoặc vượt mục tiêu đề ra về tuổi thọ trung bình (72,8 tuổi); tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 

(16‰); tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (24,5‰); tỷ số tử vong bà mẹ (69/100 000 trẻ đẻ 

sống); tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân (18%), thể thấp còi (29,3%).  

Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa các vùng miền, các nhóm thu nhập về các chỉ số sức 

khỏe còn lớn. Tỷ trọng nhập viện của nhóm các bệnh lây nhiễm đã giảm xuống 22,9% vào 

năm 2009. Nhóm các bệnh không lây nhiễm ngày càng tăng (66,3% năm 2009). Tai nạn, ngộ 

độc, chấn thương, tai nạn vẫn tiếp tục duy trì ở tỷ lệ trên 10% ca nhập viện. 

Nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại như tả, sốt rét, 

sốt xuất huyết và một số bệnh dịch mới nổi (SARS, A/H5N1, A/H1N1, liên cầu lợn, bệnh 

tay-chân -miệng, rubella, E. Coli, các bệnh lây truyền từ động vật sang người khác). 

Sự giao lưu đi lại, biến động dân số, tình trạng nhập cư, ô nhiễm môi trường, cùng với 

thói quen vệ sinh chưa tốt của một bộ phận lớn người dân đã góp phần làm cho dịch bệnh dễ 

lây lan đặc biệt các bệnh có chỉ số lây truyền cao. 

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, di cư và hội nhập quốc tế, các yếu tố 

nguy cơ tác động tới sức khỏe có xu hướng gia tăng, như thiếu nước sạch, ý thức vệ sinh môi 

trường của người dân chưa tốt, ô nhiễm môi trường, thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm, thiếu an 

toàn giao thông, an toàn lao động chưa đảm bảo, sự lây lan dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS 

do tiêm chích ma túy, mại dâm, các vấn đề về lối sống như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, 

tình dục không an toàn, bạo lực gia đình… Quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao, cùng với 

xu hướng già hóa dân số, tình trạng di cư ngày càng tăng, biến đổi khí hậu… làm nảy sinh 

nhiều vấn đề về sức khỏe. Phối hợp liên ngành trong giải quyết các vấn đề y tế công cộng, y 

học dự phòng còn hạn chế. Nhận thức người dân về an toàn giao thông, an toàn lao động, 

ATVSTP còn hạn chế. Truyền thông thay đổi hành vi liên quan đến lối sống chưa được quan 

tâm đầy đủ và kém hiệu quả.  

3. Nhân lực y tế 

Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 đạt được 9 bác sỹ trên một 

vạn dân, tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, tinh thần trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế. Luật Khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực từ năm 2011, quy 

định những người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề và cập nhật 

kiến thức y khoa liên tục.  

Số lượng nhân lực y tế tiếp tục duy trì xu hướng đi lên của thập kỷ qua. Số bác sỹ trên 

vạn dân tăng thêm 0,07 (từ 6,52 lên 6,59), số lượng điều dưỡng trên một vạn dân cũng tăng 

(8,82 của năm 2009 so với 7,78 của năm 2008). Số dược sỹ trên một vạn dân (không bao gồm 

dược sỹ khu vực sản xuất, kinh doanh dược) là 0,38nếu tính cả dược sỹ trong khu vực sản 

xuất và kinh doanh, tỷ số này năm 2009 là 1,78, cao hơn nhiều so với năm 2008 là 1,22). Tỷ 

lệ nhân lực y tế bậc đại học và sau đại học gần như không thay đổi. Tỷ lệ xã có bác sỹ làm 

việc tăng lên 67,7%, so với 65% của 2008. Tỷ lệ trạm y tế xã có y sỹ sản nhi hoặc hộ sinh 

làm việc đạt 95,7%. Tỷ lệ thôn, bản, ấp của xã, thị trấn có nhân viên y tế hoạt động đạt gần 

97%. 

Mạng lưới đào tạo nhân lực y tế bao gồm 25 trường/khoa đại học, 34 trường cao đẳng 

y tế, 42 trường trung cấp y dược. Ngoài ra còn có 6 viện nghiên cứu, 7 bệnh viện tham gia 
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đào tạo. Số lượng tuyển sinh tăng rõ rệt: Năm 2011 chỉ tiêu đào tạo đại học là 16 905, đào tạo 

sau đại học năm 2011 là 6248. 

Đào tạo nhân lực y tế cho các vùng khó khăn tiếp tục được triển khai. Bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực nhân lực y tế được thực hiện thường xuyên, tập trung vào các lĩnh vực lý 

luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, nghiệp vụ. Một số đề án, dự án đầu tư cho hệ 

thống y tế các khu vực có bao gồm cấu phần về đào tạo lại, đào tạo liên tục cán bộ y tế. Các 

trường đại học y, các bệnh viện lớn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo định hướng 

chuyên khoa, đào tạo các kỹ thuật tiên tiến. Các khóa học ngắn hạn ở nước ngoài được thực 

hiện nhưng với số lượng hạn chế. Một số chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ, vốn vay 

nước ngoài hỗ trợ phát triển nhân lực y tế được thực hiện.  

Khó khăn, hạn chế: Một số chỉ số về nhân lực y tế còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Năm 

2009, số bác sỹ trên một vạn dân mới đạt 6,59 (chỉ tiêu là 7), số dược sỹ đại học trên một vạn 

dân rất thấp (0,38), chỉ tiêu là 1,2 (nếu tính cả số dược sỹ trong khu vực sản xuất, kinh doanh 

dược thì tỷ lệ này là 1,78). Tỷ số điều dưỡng trên bác sỹ tăng rất ít (1,2 năm 2008 và 1,27 

năm 2009). Tiếp tục tồn tại vấn đề phân bố nhân lực y tế bất hợp lý theo vùng miền, lĩnh vực. 

Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên vẫn là hai khu vực có số bác sỹ trên một vạn dân 

thấp nhất (4,5 và 4,8). Ở khu vực đồng bằng, thành thị, nhân lực y tế tăng lên ở cả ba tuyến, 

thì ở các tỉnh miền núi, tăng ở tuyến tỉnh và huyện, còn tuyến xã không tăng, thậm chí giảm. 

Thu nhập thấp là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự thiếu hụt nhân lực y tế, phân bố bất hợp 

lý, dịch chuyển nhân lực ở một số vùng địa lý và lĩnh vực công tác. Mặc dù chỉ tiêu đào tạo 

của các trường tăng, phân bố nhân lực y tế giữa các vùng kinh tế xã hội vẫn bất hợp lý. Mức 

độ dịch chuyển, thay đổi nơi làm việc của nhân viên y tế ở Việt Nam khá thấp, nhưng sự dịch 

chuyển nhân lực y tế xảy ra một chiều theo hướng từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ nông thôn 

ra thành thị. Quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhân lực y tế còn nhiều hạn chế. Bộ Y tế vẫn chưa 

quản lý được số nhân lực đang làm việc cho cơ sở y tế tư nhân. Công tác bồi dưỡng, nâng cao 

năng lực cho nhân viên y tế gặp một số khó khăn: Cán bộ y tế tuyến xã được đào tạo lại ít 

hơn so với cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện; cán bộ hệ điều trị ít được đào tạo thường xuyên về 

chuyên môn hơn so với cán bộ hệ dự phòng.  

Công tác đào tạo mới nguồn nhân lực y tế còn nhiều bất cập. Trong 10 năm qua, số 

lượng sinh viên đại học tuyển mới tăng lên hằng năm, trung bình khoảng 10%, cá biệt có năm 

tăng 26% [43], nhưng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của các trường không được phát 

triển tương xứng. Số lượng tuyển sinh khối trung cấp tăng rất nhanh. Năm 2010, tổng chỉ tiêu 

đào tạo là 66 680, trong đó điều dưỡng là 21 787 và dược sỹ trung cấp là 24 915. Tuy nhiên, 

vấn đề đáng quan tâm là chất lượng đào tạo không được đảm bảo và rất nhiều học sinh ra 

trường không tìm được việc làm, gây lãng phí cho cả người dân và nhà nước. Chương trình 

đào tạo, phương pháp dạy học chưa cập nhật, thiếu giảng viên, tài liệu, vật liệu giảng dạy, cơ 

sở vật chất, kinh phí dành cho đào tạo. 

4. Tài chính y tế  

Từ năm 2010 đến nay không có thay đổi lớn về định hướng chính sách tài chính y tế. 

Đại hội Đảng XI của Đảng vẫn tiếp tục nêu định hướng “Tăng đầu tư nhà nước đồng thời với 

đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế.” Một số chính sách tài chính y tế quan trọng vẫn 

đang trong giai đoạn dự thảo, lấy ý kiến đóng góp, như Nghị định Đổi mới cơ chế hoạt động, 

cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 

14 về điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 

69 trong lĩnh vực y tế...   

Tổng chi cho y tế của Việt Nam có xu hướng tăng khá rõ, đạt 6,4% so với GDP 

(2009). Chi y tế bình quân đầu người/năm của Việt Nam tăng nhanh, từ 21 USD năm 2000 
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lên 76 USD năm 2009. So với tổng chi NSNN, tỷ lệ chi từ NSNN cho y tế đã tăng từ mức 

3,9% năm 2000 lên 8,2% năm 2009. Trong giai đoạn 2008–2010, tỷ lệ tăng chi NSNN cho y 

tế là 25,8%, cao hơn tỷ lệ tăng chi NSNN là 16,7%, đạt được chỉ tiêu “bảo đảm tốc độ tăng 

chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của NSNN” theo Nghị quyết 

18/2008/QH12 của Quốc hội. Tỷ trọng tài chính công trong tổng chi y tế tăng lên rõ rệt trong 

những năm gần đây, từ 27,2% năm 2005 lên 43,3% năm 2009. Tỷ lệ chi tiền túi của người 

dân trong tổng chi cho y tế mặc dù còn cao nhưng đã có xu hướng giảm từ 65% năm 2005 

xuống 49,3% năm 2009, nhờ đó tỷ lệ chi tiêu tư cho y tế ngày càng giảm.  

NSNN được phân bổ và sử dụng tập trung theo hướng thực hiện các chức năng chính 

của quản lý nhà nước trong lĩnh vực CSSK, để đạt các mục tiêu của y tế công cộng. Tỷ lệ chi 

cho YTDP so với NSNN cho y tế đều đạt và vượt mức 30%. Thực hiện mục tiêu nâng cao 

hiệu quả sử dụng NSNN đang được xem là một trong những ưu tiên trong công tác tài chính 

y tế. Các nỗ lực đổi mới phương thức thanh toán đang được thực hiện nhằm kiểm soát chi phí 

và tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực cho KBCB.   

 

Khó khăn, hạn chế: Khả năng duy trì tỷ lệ chi NSNN cho y tế cao hơn 10% tổng chi 

NSNN có thể gặp trở ngại trong thời điểm hiện nay do những khó khăn của kinh tế vĩ mô, 

đặc biệt là việc giảm nguồn trái phiếu Chính phủ cho y tế trong những năm tới. Mặc dù đã 

giảm, nhưng tỷ lệ chi tiêu tư cho y tế (đặc biệt là chi trực tiếp từ tiền túi) vẫn còn ở mức cao, 

ảnh hưởng đến mục tiêu công bằng trong CSSK nhân dân. Phân bổ NSNN cho YTDP, cho y 

tế cơ sở, y tế miền núi, vùng sâu, vùng xa đã được ưu tiên, nhưng vẫn còn thấp. Mục tiêu đến 

năm 2014 đạt BHYT toàn dân đang đứng trước nhiều khó khăn, thác thức. Nhiều cơ chế, 

chính sách về tài chính y tế cần sớm được hoàn thiện (giá dịch vụ y tế, cơ chế tự chủ tài 

chính, xã hội hóa các hoạt động y tế…). Phân bổ NSNN cho các cơ sở y tế chưa dựa vào kết 

quả hoạt động và các chỉ tiêu đầu ra, mà chủ yếu là dựa theo các chỉ tiêu đầu vào (số giường, 

số biên chế…). Phương thức chi trả chủ yếu là trả theo dịch vụ, gây nhiều tác động không tốt 

(đặc biệt là lạm dụng dịch vụ). Việc theo dõi, kiểm soát hoạt động tự chủ của các cơ sở y tế 

chưa được thực hiện tốt. Việc kiểm soát chi phí y tế và giảm chi tiêu từ tiền túi của hộ gia 

đình chưa đạt được kết quả mong muốn. Các phương thức chi trả khác (định suất, trọn gói 

theo ca bệnh, DRG) mới chỉ đang ở giai đoạn thí điểm; tiến trình đổi mới phương thức chi trả 

diễn ra chậm  

5. Dƣợc, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế 

Trong năm 2010, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực dược, tập trung vào vấn đề kiểm tra chất lượng thuốc, quản lý chất lượng thuốc. 

Bộ Y tế cũng trình Chính phủ đề án Quy hoạch hệ thống lưu thông phân phối thuốc giai đoạn 

tới 2020, tầm nhìn đến 2030 và đề án Quy hoạch phát triển công nghiệp Dược giai đoạn tới 

2020, tầm nhìn đến 2030.  

Chính sách quốc gia về Trang thiết bị đến năm 2010 đã được phê duyệt. Trong năm 

2010 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo về trang thiết bị y tế 

Quốc gia do Phó Thủ tướng làm Trưởng ban và Bộ trưởng Bộ Y tế là Phó trưởng ban. 

Về cơ sở hạ tầng y tế, Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh 

viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính 

phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008–2010 (Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg) 

và phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm 

thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó 

khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009–

2013" (Quyết định số 930/QĐ-TTg năm 2009). 
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Trong lĩnh vực Dược, việc cung ứng thuốc cho người được thực hiện tương đối tốt. 

Mạng lưới cung ứng lẻ rải rộng bao phủ toàn quốc, đảm bảo sự sẵn có của các thuốc thiết 

yếu. Tính đến cuối năm 2010, tổng số cơ sở bán lẻ thuốc trong cả nước đạt tiêu chuẩn GPP là 

4278, đạt khoảng 42,4%. Thuốc sản xuất trong nước tăng, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. 

Vắc-xin, sinh phẩm y tế sản xuất trong nước và nước ngoài được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu 

hành đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng vắc-xin tại Việt Nam.  

Về trang thiết bị y tế, từ năm 2007, đã thực hiện phân quyền trong việc lựa chọn, mua 

sắm trang thiết bị y tế. Số lượng các trang thiết bị hiện đại ngày càng nhiều. Tính đến 

31/12/2008, cả nước đã có 6 máy cộng hưởng từ, 73 máy chụp cắt lớp. Việc phát triển trang 

thiết bị trong nước để phục vụ nhu cầu trong nước, tiến tới xuất khẩu đã được quan tâm. 

Về cơ sở hạ tầng y tế, đến cuối năm 2008, số xã có trạm y tế chiếm 98,6%. Thủ tướng 

Chính phủ đã quyết định bổ sung 25 dự án bệnh viện tuyến huyện và phòng khám đa khoa 

khu vực thuộc 19 tỉnh, thành phố trên cả nước vào danh mục các dự án được đầu tư từ nguồn 

trái phiếu Chính phủ.  

Khó khăn, hạn chế: Sản xuất thuốc trong nước còn hạn chế. Thị trưởng dược phẩm 

phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu (cả thành phẩm và nguyên liệu). Vấn đề sử dụng thuốc dụng 

thuốc an toàn hợp lý, đặc biệt là đối với kháng sinh vẫn chưa có tiến bộ, kể cả cộng đồng và 

bệnh viện. Việc sử dụng kháng sinh trong ngành nông nghiệp chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

Tình trạng đó đã làm tăng mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn. Vấn đề giá 

thuốc mặc dù được quan tâm nhưng vẫn chưa được giải quyết cơ bản. Chi phí thuốc trên đầu 

người năm 2010 là 22,25 USD tăng 12,5% so với năm 2009, trong đó có nguyên nhân sử 

dụng thuốc và giá thuốc không hợp lý, vừa có hại cho người dùng và lãng phí nguồn lực xã 

hội. Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước còn ít, kể cả các trang thiết bị y tế thiết yếu. Hiệu 

quả đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị còn hạn chế. Có tình trạng lạm dụng trang thiết 

bị y tế, đặc biệt là các trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh, trang thiết bị lắp đặt theo cơ chế xã 

hội hóa. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế các tuyến còn yếu (đặc biệt là tuyến cơ sở), chưa 

đáp ứng yêu cầu CSSK nhân dân.  

6. Hệ thống thông tin y tế 

Những định hướng chính sách phát triển hệ thống thông tin y tế trong hai năm gần 

đây hầu như không có thay đổi lớn, ngoại trừ định hướng về ứng dụng công nghệ thông tin 

được nhấn mạnh.  

Gần đây, hệ thống thông tin y tế đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Bộ Y tế đã phê 

duyệt đề án kiện toàn hệ thống tổ chức công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp của 

ngành y tế giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động công nghệ thông tin trong ngành y tế. Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông 

tin y tế đến năm 2015 và 2020 đang được xây dựng. Ban chỉ đạo và Nhóm làm việc Tăng 

cường công tác Thông tin y tế được thành lập và đang xây dựng đề án đồng bộ đổi mới hệ 

thống chỉ tiêu ngành y tế. Hiện đang triển khai Dự án Thông tin về sức khỏe qua mạng thông 

tin di động (m-Health) cho nhóm dân cư khó tiếp cận ở Việt Nam; Dự án Hỗ trợ đổi mới 

ngành y tế Việt Nam do Rockefeller Foundation tài trợ, trong đó có đánh giá tiềm năng và 

nhu cầu phát triển y tế điện tử. 

Năng lực thu thập, xử lý và tổng hợp báo cáo được cải thiện: Hệ thống biểu mẫu và 

các công cụ thu thập được xây dựng và ban hành từ tháng 9 năm 2009; các lớp đào tạo đã 

được tổ chức ở các địa phương.
 
Ứng dụng công nghệ tin học trong xử lý, quản lý, chuyển tải 

thông tin y tế được đẩy mạnh với việc cải thiện và nâng cấp phần mềm hiện có. Quy chế phổ 

biến các nguồn số liệu trong hệ thống y tế được dự thảo. Niên giám thống kê y tế năm 2010 

sẽ được cải tiến và ban hành sớm.  
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Khó khăn, hạn chế: Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế vẫn chưa được ban 

hành. Việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin trong ngành y tế và với các bộ/ ngành liên 

quan vẫn chưa được xây dựng. Thiếu các văn bản quy định nghĩa vụ và trách nhiệm cập nhật, 

báo cáo số liệu về hoạt động cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. 

Hệ thống chỉ số, sổ sách ghi chép và báo cáo thống kê y tế, tài liệu hướng dẫn về thông tin 

quản lý y tế, thông tin bệnh viện, thông tin về YTDP và phòng chống dịch bệnh, thông tin 

liên quan đến giảng dạy và nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện.  

Chất lượng số liệu thống kê chưa được đánh giá theo 6 tiêu chí chất lượng (tính phù 

hợp, tính chính xác, tính kịp thời, khả năng tiếp cận, khả năng giải thích, tính chặt chẽ). Một 

số lĩnh vực vẫn còn đang thiếu thông tin, ví dụ các hoạt động của y tế tư nhân, nguyên nhân 

tử vong, yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, hoạt động “xã hội hóa” của các cơ sở y tế 

công lập, thông tin chi tiết về nhân lực y tế... Chưa có hoạt động tăng cường hệ thống ghi 

nhận đối với bệnh không lây nhiễm, hoạt động tăng cường khai tử trong cộng đồng. Chưa xây 

dựng được đề xuất để huy động vốn thực hiện Điều tra Y tế Quốc gia lần 2. 

Chính sách phổ biến và chia sẻ thông tin y tế chưa được xây dựng một cách cụ thể và 

rõ ràng, còn có tình trạng số liệu thống kê chậm được công bố nên công dụng bị hạn chế. 

Niên giám thông kê y tế chưa được đưa lên mạng, được xuất bản chậm so với nhu cầu người 

sử dụng số liệu. Chưa tăng cường khả năng phân tích, sử dụng số liệu ở quy mô đủ lớn. 

Nhiều nguồn thông tin chưa có cơ chế phổ biến/công bố nên khó tiếp cận; kiến thức về sử 

dụng số liệu trong phân tích, đánh giá, dự báo của các nhà quản lý, kế hoạch và thống kê ở 

các tuyến còn hạn chế; kho dữ liệu của các tuyến còn nghèo nàn, chưa bao gồm số liệu liên 

quan của các nguồn khác nhau; chưa được quản lý một cách khoa học và chưa được cập nhật, 

lưu trữ và chuyển tải bằng phương tiện hiện đại.  

7. Chăm sóc sức khỏe ban đầu, YTDP và các chƣơng trình mục tiêu 
quốc gia 

Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh công tác YTDP và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Quốc hội thông qua Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010. Năm 2011 Dự thảo Luật Phòng 

chống tác hại thuốc lá đã được hoàn tất. Chính phủ ra Quyết định 2331/QĐ-TTg “Ban hành 

Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011”, trong đó có 4 CTMTQG do Bộ Y 

tế chủ trì, có 3 chương trình mục tiêu quốc gia với 17 dự án cụ thể là thuộc lĩnh vực YTDP. 

Năm 2011 cũng là năm triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước “Chuẩn quốc gia hệ thống 

YTDP”. 

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở 

Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1920/QĐ-TTg, 

ngày 27/10/2011); Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 

2011-2015 (Quyết định 2281/2010/QĐ-TTg). Bộ Y tế đã ban hành quy chuẩn quốc gia về 

nước uống, nước sinh hoạt và nhà tiêu; Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công 

tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động (01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT); đang 

khẩn trương trình Chính phủ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật An 

toàn thực phẩm;; xây dựng Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011–2015.  

Công tác giáo dục truyền thông giáo dục sức khỏe được tăng cường. Mạng lưới y tế 

thôn bản được củng cố trong dự án GAVI, trong đó có sự nâng cao đáng kể khả năng tuyên 

truyền tại cộng đồng. Không để xảy ra dịch bệnh lớn. Bộ Y tế tích cực chỉ đạo giám sát, phát 

hiện, cách ly điều trị các trường hợp cúm A(H1N1), cúm A(H5N1); điều tra dịch tễ các 

trường hợp mắc cúm A(H1N1) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tăng cường giám sát các 

trường hợp nhập cảnh từ các vùng có dịch nhằm sớm phát hiện các trường hợp xâm nhập. Về 

nâng cao chất lượng và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành 11 quy 
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chuẩn Việt Nam (QCVN) về thực phẩm, 23 QCVN về vi chất dinh dưỡng bổ sung vào thực 

phẩm, sữa và các sản phẩm sữa, đồ uống, phụ gia, xây dựng Dự án Nâng cao năng lực quản 

lý chất lượng, ATVSTP giai đoạn 2011–2015. Hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu 

kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban hành 

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì chất lượng ATVSTP. 

Sự phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo và giám sát các hoạt động vệ sinh môi trường, 

cung cấp nước sạch, xử lý chất thải y tế có những bước tiến đáng kể. Dự án Y tế học đường 

trong CTMTQG y tế năm 2011 đã được Chính phủ phê duyệt. Đang triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; dự án “Nâng cao năng lực Ủy ban 

Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận 

động chính sách” do UNAIDS viện trợ. Hệ thống tổ chức YTDP được tăng cường mạnh ở 

tuyến trung ương, được củng cố và nâng cấp ở tuyến địa phương (tỉnh, huyện, xã). Năm 2011 

cũng là năm triển khai thực hiện Chuẩn quốc gia hệ thống YTDP. 

Khó khăn hạn chế: Tổ chức bộ máy của các đơn vị liên quan đến YTDP còn có sự 

phân tán và thiếu hiệu quả do thiếu cách tiếp cận toàn diện, liên ngành ở một số lĩnh vực 

CSSK ban đầu, YTDP/y tế công cộng, giáo dục-truyền thông sức khỏe, gây khó khăn trong 

việc bảo đảm tính nhất quán của chính sách và phân bổ nguồn lực tài chính, nhân lực hiệu 

quả. Số liệu theo dõi, giám sát chưa đủ và ít được kiểm chứng. Các báo cáo về kết quả hoạt 

động thiếu sự kiểm tra khách quan, độc lập. Công tác giám sát hỗ trợ tuyến xã còn yếu ở 

nhiều địa phương. Vai trò của ngành y tế trong các lĩnh vực liên ngành (như an toàn giao 

thông, ô nhiễm môi trường,…) còn hạn chế, mới chỉ tập trung vào việc cung cấp bằng chứng 

về tác hại đối với sức khỏe người dân và việc vận động các bộ ngành khác thực hiện các can 

thiệp phù hợp. Song, vẫn cần cung cấp cơ sở bằng chứng đầy đủ hơn để vận động thực hiện 

các can thiệp hiệu quả nhằm giảm nguy cơ, phòng bệnh và thương tích. Nhận thức của người 

dân và người hoạch định chính sách về bảo vệ và nâng cao sức khỏe còn hạn chế, đặc biệt 

kiến thức về các yếu tố nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm và cách thay đổi hành vi để giảm 

nguy cơ. Chưa nhấn mạnh cách tiếp cận để can thiệp thông qua các yếu tố kinh tế-xã hội có 

ảnh hưởng đến sức khỏe, như thu nhập, điều kiện sống, điều kiện làm việc, trình độ học vấn 

và khả năng tiếp cận thông tin, tiếp cận thực phẩm an toàn, tập thể dục thể thao, v.v.  

8. Khám chữa bệnh 

Những năm gần đây, các định hướng chính sách trong lĩnh vực KBCB hầu như không 

thay đổi. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ 

tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạng lưới KBCB theo định hướng công bằng, hiệu 

quả, phát triển và nhấn mạnh đến nâng cao chất lượng. Kế hoạch 5 năm (2011–2015) của 

ngành y tế đã đề ra các nhiệm vụ: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thực 

hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản pháp quy trong KBCB, 

tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới KBCB; Tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ 

y tế có chất lượng; Thực thi các giải pháp nhằm chống quá tải bệnh viện; Nâng cao năng lực 

quản lý bệnh viện, quản lý tài chính, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế. 

Trong 2 năm qua, mạng lưới KBCB được tăng cường đầu tư, phát triển thông qua Đề 

án 47, 930; nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và bảo đảm công bằng trong 

CSSK được triển khai. Khả năng cung ứng dịch vụ được cải thiện: số giường bệnh đạt 20,5 

trên 10 000 dân (không tính giường bệnh của trạm y tế xã); tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 

xã năm 2010 là 80%, 95% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi, 70% có bác sỹ, 

74,3% có cán bộ y học cổ truyền, 85% thôn bản có nhân viên y tế. Tiếp tục nghiên cứu mở 

rộng KBCB BHYT tại tuyến huyện và tuyến xã. 
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Các kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, can thiệp tim mạch, mạch máu, phẫu thuật 

nội soi và nội soi can thiệp, chẩn đoán sớm ung thư, ứng dụng robot trong phẫu thuật thể hiện 

năng lực chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện tuyến cuối đã được cải thiện đáng kể. Đề án 

1816 được duy trì, thường xuyên có khoảng 450 cán bộ đi luân phiên [37]. 

Chất lượng dịch vụ KBCB được quan tâm, với việc bước đầu thiết lập hệ thống chất 

lượng bệnh viện, kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm. Cuối năm 2011 Chính phủ đã ban hành 

Nghị định 87/2011/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, 

Nghị định số 96/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về KBCB. Quy chuẩn và 

tiêu chuẩn chất lượng đang được xây dựng làm căn cứ cho việc cấp phép hoạt động và nâng 

cao chất lượng dịch vụ. Bộ Y tế cũng đang thúc đẩy triển khai xây dựng các hướng dẫn điều 

trị, hướng dẫn quy trình kỹ thuật [80]. Một số văn bản đang được xây dựng để sớm ban hành, 

gồm: Thông tư hướng dẫn điều kiện, thủ tục cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề, Thông tư 

hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện, quản lý chất lượng xét nghiệm, Kế hoạch 

quốc gia về cải thiện chất lượng dịch vụ KBCB, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các cơ sở 

KBCB, khung giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, Quy hoạch mạng lưới bệnh 

viện chuyên khoa. 

Khó khăn, hạn chế: Vẫn còn những cản trở ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và công 

bằng trong KBCB. Mô hình tổ chức y tế địa phương, cả tuyến huyện và tuyến tỉnh đều chưa 

có sự thống nhất, chưa thực hiện phân hạng bệnh viện tư. Quy định về phân tuyến mang tính 

chất tương đối và linh hoạt, chưa có sự ràng buộc về thực hiện kỹ thuật ở các tuyến. Hiệu quả 

trong cung ứng dịch vụ KBCB cần được quan tâm hơn nữa. Chưa điều chỉnh khung giá viện 

phí, mặt trái của cơ chế tự chủ, cơ chế tài chính, liên doanh liên kết khai thác thiết bị y tế, 

chưa đánh giá công nghệ y tế dẫn đến nguy cơ lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm gây lãng 

phí nguồn lực. Còn có khó khăn trong phát triển hệ thống chất lượng và triển khai các 

phương pháp chất lượng trong quản lý dịch vụ KBCB. Tình trạng quá tải mặc dù đã giảm ở 

một số bệnh viện tuyến cuối nhưng vẫn còn khá phổ biến. Năng lực chuyên môn kỹ thuật ở 

tuyến dưới còn hạn chế, chuyển giao kỹ thuật từ tỉnh về huyện, từ huyện về xã chưa nhiều.  

9. DS-KHHGĐ và chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra mục tiêu “duy trì 

mức sinh thay thế, bảo đảm cân bằng giới tính hợp lý, nâng cao chất lượng dân số”; “tốc độ 

tăng dân số ổn định ở mức khoảng 1%” và “làm tốt công tác chăm sóc SKSS, sức khỏe bà mẹ 

và trẻ em, giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng dân số”; 

Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 12 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về 

Dân số”; Bộ Y tế cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về CSSK 

bà mẹ trẻ em. Dự kiến trong năm tới, Chính phủ sẽ phê duyệt các chiến lược về DS-SKSS và 

Dinh dưỡng giai đoạn 2011–2020. 

Về dân số và KHHGĐ, trong năm 2010 tỷ suất sinh thô (CBR) khoảng 17,1‰ đạt 

mục tiêu đề ra. Tổng tỷ suất sinh (TFR) vẫn giữ vững ở mức dưới 2,1; quy mô dân số Việt 

Nam năm 2010 là 86,92 triệu người vượt chỉ tiêu đề ra là 89 triệu người. Tỷ số giới tính khi 

sinh ở mức 110,5/100 (2009) và 111,2 năm 2010. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai 

(CPR) là 78%, trong đó 67,5% cặp vợ chồng sử dụng các BPTT hiện đại.Ngoài ra Tổng cục 

Dân số-KHHGĐ đã chỉ đạo thực hiện các mô hình thử nghiệm nâng cao chất lượng dân số 

bước đầu đạt kết quả khả quan. Kinh phí nhà nước đầu tư cho chương trình DS-KHHGĐ giai 

đoạn 2006–2010 bình quân hằng năm là 599 tỷ đồng, cho 1 đầu người dân là 7050 đồng 

(0,42USD/năm). 

Về CSSK bà mẹ: tỷ lệ quản lý thai đạt 95%; tỷ lệ khám thai 3 lần trong 3 kỳ đạt 82%; 

tỷ lệ phụ nữ có thai tiêm phòng uốn ván 94,2%; tỷ lệ nữ đẻ do cán bộ được đào tạo đỡ đạt 
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95,7%, nhưng tỷ lệ đẻ tại nhà ở một số vùng miền núi còn cao từ 12–35%; tỷ lệ bà mẹ được 

chăm sóc sau sinh đạt 92,5%; tỷ suất mắc tai biến sản khoa tuy không cao nhưng đã tăng hơn 

0,6‰ so với năm trước. 

CSSK trẻ em: tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi giảm còn 16‰, các chỉ tiêu giảm tử vong 

trẻ em < 1 tuổi và < 5 tuổi đều đạt mục tiêu đề ra; công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ 

em vẫn duy trì tốt, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân giảm còn 18%, tuy 

nhiên thể thấp còi vẫn còn cao ở mức 29,3%. 

Các dịch vụ chăm sóc SKSS khác, như phá thai an toàn, phòng chống nhiễm khuẩn 

đường sinh sản, chăm sóc SKSS vị thành niên, người cao tuổi, nam giới đều được triển khai 

và đạt kết quả tốt hơn so với năm trước. 

Khó khăn, hạn chế: Nhiều địa phương chưa đạt mức sinh thay thế, thậm chí có địa 

phương đã tăng mức sinh trở lại. Tỷ số giới tính khi sinh đang có xu hướng tăng nhanh. Chất 

lượng dân số chậm được cải thiện. Khác biệt về các chỉ số sức khỏe bà mẹ và trẻ em giữa các 

vùng miền núi, khó khăn với vùng đồng bằng. Nguy cơ gánh nặng kép về dinh dưỡng: vừa 

suy dinh dưỡng thể còi lại vừa thừa cân béo phì. Đầu tư ngân sách cho chăm sóc SKSS chưa 

đáp ứng nhu cầu. Mạng lưới chăm sóc SKSS và KHHGĐ lâm sàng còn thiếu nhân lực, tài 

lực, năng lực cung cấp dịch vụ  có chất lượng. 

10. Quản trị hệ thống y tế 

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra nhiệm vụ: Hoàn thiện bộ máy nhà nước, 

tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành chính. Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của 

Nhà nước theo pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật, kỷ cương. Chính 

phủ đã ban hành Nghị định 22/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 

188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  

Trong năm qua, ngành y tế có một số tiến bộ trong hoạch định chính sách: Xây dựng và 

triển khai Kế hoạch 5 năm và dự thảo Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân và Quy hoạch mạng lưới y tế giai đoạn 2011–2020 tầm nhìn 2030, các chiến lược 

và chính sách của các lĩnh vực cụ thể. Nhiều Luật được ban hành, bao phủ hầu hết các lĩnh 

vực của ngành y tế, trong đó có các Luật quan trọng, như Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sô 

40/2009/QH12); Luật An toàn thực phẩm (Luật số 55/2010/QH12) v.v. Bộ Y tế và các bộ 

liên quan ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; xây dựng các nghị 

định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật An toàn thực phẩm. 

Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch y tế thông qua việc tiếp tục thực hiện xây 

dựng báo cáo chung ngành y tế JAHR, tổ chức tốt hơn hoạt động tham vấn chuyên gia và các 

bên liên quan. Năm 2010, thực hiện đánh giá chung về kế hoạch 5 năm (JANS) của ngành y 

tế theo bộ công cụ của IHP+ (International Health Partnership and related initiatives). Đã có 

những tiến bộ đáng kể về tăng cường đối thoại, vận động và thuyết phục về các vấn đề chính 

sách (thành công trong vận động nguồn tài chính đầu tư nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở). 

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. Đã thực hiện khảo sát đánh giá, xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 

số 03, thành lập phòng BHYT tại sở y tế. Bộ Y tế ban hành Thông tư số 17/2009 hướng dẫn 

chi tiết công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế  

Khó khăn, hạn chế: Mức độ tham gia trực tiếp của Bộ Y tế vào công tác quản lý trực 

tiếp các cơ sở cung ứng dịch vụ chưa giảm. Nguồn lực cho nâng cao năng lực hoạch định 

chính sách, chỉ đạo thực hiện chưa được ưu tiên. Thiếu các nghiên cứu tổng thể phân tích, 

đánh giá về tác động của các yếu tố mới, như sự chuyển dịch dịch tễ học, y tế cơ sở trong 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-222010NDCP-cua-Chinh-phu-sua-doi-bo-sung-Dieu-3-Nghi-dinh-so-1882007NDCP-ngay-27122007-cua/3E452B56-58F7-499C-AFFA-AD560F3FCA41/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-222010NDCP-cua-Chinh-phu-sua-doi-bo-sung-Dieu-3-Nghi-dinh-so-1882007NDCP-ngay-27122007-cua/3E452B56-58F7-499C-AFFA-AD560F3FCA41/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-222010NDCP-cua-Chinh-phu-sua-doi-bo-sung-Dieu-3-Nghi-dinh-so-1882007NDCP-ngay-27122007-cua/3E452B56-58F7-499C-AFFA-AD560F3FCA41/default.aspx
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hoàn cảnh kinh tế xã hội hiện nay, phát triển y tế tư nhân, cho công tác hoạch định chính 

sách. Vai trò của các cơ quan nghiên cứu và tư vấn trong công tác nghiên cứu, khảo sát, cung 

cấp bằng chứng cho quá trình hoạch định và điều chỉnh chính sách chiến lược còn hạn chế. 

Mức độ tham gia của các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp vào các hoạt động theo dõi, 

đánh giá chưa có thay đổi đáng kể. 

      *** 

Báo cáo đã dành 5 chương để phân tích sâu các chuyên đề về cơ chế phân bổ và sử 

dụng tài chính y tế; phương thức chi trả dịch vụ KBCB; thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; 

xây dựng chính sách y tế và nâng cao năng lực xây dựng chính sách y tế, với những kết quả 

chủ yếu được trình bày dưới đây. 

11. Đổi mới cơ chế tài chính ngành y tế 

Phân tích chuyên đề về cơ chế phân bổ và sử dụng tài chính y tế cho thấy: Mặc dù đầu 

tư cho y tế đã tăng lên, tỷ trọng chi công cho y tế thay đổi đáng kể theo hướng tăng tính công 

bằng, song khó khăn, thách thức chủ yếu đặt ra cho tài chính y tế của Việt Nam vẫn là nguồn 

lực tài chính hạn chế, phân bổ còn nhiều bất cập, tính hiệu quả của việc chuyển đổi cách hỗ 

trợ NSNN chưa cao. Tài chính y tế ở Việt Nam không được đánh giá cao về nhiều mặt, như 

chi phí từ tiền túi còn cao, phương thức chi trả theo phí dịch vụ còn phổ biến, độ minh bạch 

không cao, v.v. dẫn đến nhiều tác động tiêu cực và hậu quả xấu cho người dân và xã hội. 

Tài chính cho YTDP chứa đựng nhiều bất hợp lý, việc giao quyền tự chủ theo Nghị 

định 43/2006/NĐ-CP cho các đơn vị dự phòng có nhiều vấn đề bất hợp lý và chưa thực sự 

mang lại hiệu quả. NSNN phân bổ cho các bệnh viện chủ yếu dựa trên xếp hạng bệnh viện và 

quy mô giường bệnh, mang tính chất bình quân và bao cấp ngược. 

Giá và sử dụng dịch vụ y tế khó kiểm soát. Giá dịch vụ bộc lộ quá nhiều bất hợp lý so 

với mặt bằng giá cả chung của xã hội. Để tồn tại được, các bệnh viện và cơ sở y tế đều có chủ 

trương tận thu, mở rộng các loại hình dịch vụ KBCB, kể cả các dịch vụ y tế thuộc tuyến dưới, 

làm tăng thêm quá tải bệnh viện, giảm chất lượng điều trị, tăng nguy cơ lạm dụng thuốc, xét 

nghiệm và trang thiết bị kỹ thuật cao, tăng chí phí điều trị… Quản lý nhà nước chưa có hiệu 

quả cao ở các khía cạnh kiểm soát giá và sử dụng dịch vụ y tế, định hướng và khuyến khích 

các loại dịch vụ y tế phù hợp. 

Cơ chế tài chính y tế như hiện nay bộc lộ nhiều bất cập không chỉ với người bệnh, cơ 

sở y tế mà ảnh hưởng rất nhiều đến đội ngũ cán bộ y tế. Hệ thống tài chính y tế chưa tạo động 

lực làm việc hiệu quả cho đội ngũ cán bộ y tế trên một số khía cạnh, dẫn đến tình trạng dịch 

chuyển cán bộ y tế từ vùng nông thôn ra thành thị; từ tuyến dưới lên tuyến trên hoặc từ bệnh 

viện công sang bệnh viện tư.  

12. Đổi mới phƣơng thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh 

Ngành y tế đã nỗ lực đổi mới phương thức chi trả và đạt được kết quả bước đầu. Ban 

chỉ đạo đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KBCB đã được thành lập. Một lộ trình xây dựng 

và triển khai hệ thống chi trả trọn gói theo nhóm chẩn đoán đã được soạn thảo với sự hỗ trợ 

của Quỹ Rockefeller. Tiếp theo mô hình thí điểm cho 4 bệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn và Ba 

Vì, phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh sẽ được áp dụng cho 20 bệnh thông 

thường có tần suất cao nhất sẽ được thực hiện từ đầu năm 2013.  

Ngân hàng Thế giới và các đối tác phát triển khác, như Phái đoàn Ủy ban Châu Âu, 

đang hỗ trợ triển khai những dự án nghiên cứu thí điểm các mô hình khác nhau của phương 

thức khoán định suất (Dự án HEMA và KICH) và chi trả theo kết quả đầu ra áp dụng các 
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hình thức phí dịch vụ và định suất (dự án Chi trả theo kết quả hoạt động – Ngân hàng Thế 

giới).  

Các nỗ lực đổi mới phương thức chi trả như đề cập trên đang hướng tới thiết lập một 

phương thức chi trả theo kết quả hoạt động, được lượng hoá thông qua những đơn vị sản 

phẩm hợp lý hơn (ví dụ các gói dịch vụ, số trường hợp bệnh được điều trị) thay vì những dịch 

vụ đơn lẻ hay theo yêu cầu chi phí đầu vào như hiện nay.  

Khó khăn, hạn chế: Chưa có kế hoạch đổi mới đồng bộ cũng như cam kết đúng mức ở 

cấp xây dựng và ban hành chính sách. Kiến thức và kinh nghiệm đổi mới phương thức chi trả 

còn thiếu. Thiếu động lực đổi mới do ảnh hưởng của lợi ích nhóm liên quan đến phương thức 

chi trả trực tiếp. Thiếu đầu tư đúng mức cho nghiên cứu áp dụng các phương thức chi trả mới. 

Hệ thống thông tin quản lý KBCB còn rất yếu cả về tính đồng bộ và chất lượng thông tin, 

chưa đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ công tác quản lý cung ứng - sử dụng dịch vụ KBCB đang 

còn nhiều hạn chế về năng lực, nhất là năng lực triển khai đổi mới và áp dụng những phương 

thức chi trả tiên tiến hơn. Năng lực quản lý bệnh viện, nhất là quản lý tài chính và dịch vụ, 

còn hạn chế có ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài 

chính nói chung và đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KBCB nói riêng. Tính chuyên 

nghiệp của bên mua dịch vụ - cơ quan BHXH Việt Nam, còn hạn chế. Phương thức chi trả 

với nhiều "bên chi trả" như hiện nay khó có thể phát huy tác dụng như một công cụ quản lý 

hữu hiệu.  

13. Lộ trình phát triển bảo hiểm y tế toàn dân  

Luật Bảo hiểm y tế ban hành năm 2008 đã xác định lộ trình mở rộng bao phủ BHYT 

đối với các nhóm đối tượng tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân. Theo đó, đến năm 2014, những 

nhóm đối tượng còn lại sẽ bắt đầu tham gia BHYT theo quy định. Kế hoạch 5 năm ngành y tế 

(2011–2015) đề ra mục tiêu đến 2014 đạt 76% và 2015 đạt 80% dân số có BHYT  

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT cho thấy số người tham gia BHYT 

đến cuối năm 2010 là 52 407 090 người, bằng 60% dân số. Nhóm có tỷ lệ tham gia cao là 

nhóm thuộc khu vực hành chính sự nghiệp 100%, nhóm do Quỹ BHXH đóng 94,3%, nhóm 

do NSNN đóng 84,5%. Sau nhiều năm mất cân đối (lũy tích số tiền bội chi năm 2008 là 655,5 

tỷ, năm 2009 là 2083 tỷ), Quỹ BHYT hiện nay đã đảm bảo cân đối thu chi do mở rộng đối 

tượng tham gia BHYT, đặc biệt là nhóm do Nhà nước đảm bảo và mức đóng được điều chỉnh 

bằng 4,5% lương tối thiểu ở hầu hết các nhóm đối tượng (trước đây là 3%) và áp dụng các 

biện pháp kiểm soát chi phí. Năm 2010, sau khi bù đắp cho thiếu hụt của năm 2009, Quỹ 

BHYT kết dư khoảng 2818 tỷ đồng. Số lượt KBCB và tần suất KBCB của người có thẻ 

BHYT cũng gia tăng hằng năm, cùng với quyền lợi về dịch vụ y tế ngày càng được bảo đảm 

phù hợp với sự thay đổi về mô hình bệnh tật, sự phát triển của khoa học kỹ thuật y học. 

Khó khăn, thách thức: Trách nhiệm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính 

sách, pháp luật về BHYT chưa rõ ràng, thiếu cơ chế ràng buộc.  Triển khai BHYT cho một số 

đối tượng còn nhiều khó khăn: Người cận nghèo – một trong những nhóm yếu thế của xã hội, 

tham gia BHYT với tỷ lệ thấp (13,1%) Việc tuân thủ pháp luật về tham gia BHYT của đối 

tượng người lao động, đặc biệt là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 

còn hạn chế (chỉ có 53,4% người lao động tham gia BHYT). Tương tự, nhóm đối tượng ở 

khu vực phi chính thức với khoảng trên 30 triệu người chưa tham gia BHYT. Mô hình tổ 

chức quản lý BHYT còn nhiều bất cập do hạn chế về chức năng quản lý nhà nước, thiếu đồng 

bộ và phân tán trong chỉ đạo thực hiện pháp luật về BHYT. Quy trình giám định của BHXH 

nặng về kiểm soát chi phí, thiếu những chỉ số đánh giá chất lượng KBCB cụ thể phù hợp. 

Việc đảm bảo quyền lợi và phát triển BHYT theo chiều sâu còn hạn chế. Hệ thống cung ứng 

dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu và đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT về tuyến chuyên 
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môn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, thủ tục hành chính. Gói quyền lợi về BHYT không được 

cập nhật thường xuyên. Tình trạng người bệnh phải trả thêm tiền chênh lệch giữa mức thu 

của bệnh viện với khung giá được áp dụng còn phổ biến.  

14. Nâng cao năng lực xây dựng chính sách y tế 

Những năm gần đây, công tác xây dựng chính sách y tế đã có nhiều tiến bộ trong lựa 

chọn các vấn đề ưu tiên, phân tích chính sách, mở rộng sự tham gia của các bên liên quan, lựa 

chọn các giải pháp chính sách nhằm đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế, xã hội, mô 

hình bệnh tật. Nhiều chính sách y tế lớn đã được xây dựng và ban hành, nhằm định hướng 

phát triển một nền y tế công bằng, hiệu quả.  

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế hằng năm (JAHR), và bộ công cụ đánh giá kế 

hoạch chiến lược quốc gia JANS của IHP+ áp dụng trong đánh giá kế hoạch 5 năm 2011–

2015 của ngành y tế, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và ngoài nước, dần dần 

trở thành công cụ quan trọng trong công tác hoạch định chính sách y tế.  

Bộ Y tế đã chỉ đạo tiến hành nghiên cứu đánh giá một số vấn đề chính sách y tế, như 

quá tải bệnh viện, tác động của chính sách tự chủ bệnh viện, tác động của một số văn bản dự 

thảo Luật. Các nghiên cứu trên phạm vi quốc gia về gánh nặng bệnh tật, nguyên nhân tử vong 

đã cung cấp các bằng chứng khoa học quan trọng cho hoạch định chính sách.  

Khó khăn, hạn chế: Thiếu một chương trình tổng thể hoạch định chính sách, chiến 

lược và cơ chế hoạt động để đáp ứng yêu cầu đổi mới và tăng cường hệ thống y tế trong bối 

cảnh nền kinh tế thị trường với nhiều tác động đa chiều đến hoạt động y tế và sự phân hóa 

giàu nghèo ngày càng tăng. Hạn chế trong hoạt động tham vấn, phân tích chính sách. Hoạt 

động phân tích chính sách mới thực hiện trong phạm vi hẹp, thiếu sự tham gia rộng rãi, tích 

cực của các chuyên gia và đại diện của các bên liên quan. Chưa xem xét kỹ lưỡng những kinh 

nghiệm thành công và thất bại của các nước trong quá trình phân tích, xây dựng các chính 

sách. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý y tế chưa được cập nhật và điều chỉnh cho 

phù hợp với những thay đổi lớn trong hệ thống y tế. Đội ngũ cán bộ của Bộ Y tế quá tải, 

không đủ nhân lực có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao của hoạch định chính sách y tế. 

Chưa có hình thức và cơ chế thích hợp để huy động khả năng tư vấn của chuyên gia trong và 

ngoài Bộ Y tế. Thiếu cơ chế đảm bảo tính trách nhiệm giải trình trong công tác xây dựng và 

quyết định các chính sách.  

Năng lực xây dựng chính sách của cán bộ quản lý còn hạn chế. Thiếu cán bộ lãnh đạo, 

quản lý giỏi, cán bộ đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những 

vấn đề phức tạp nảy sinh. Kiến thức về quy trình xây dựng chính sách, sử dụng bằng chứng 

cho xây dựng chính sách, khả năng đưa ra các lựa chọn và thử nghiệm chính sách trước khi 

ban hành còn chưa được chú trọng. Kỹ năng tư vấn và vận động chính sách còn hạn chế. 

Năng lực lập kế hoạch triển khai chính sách còn yếu, đặc biệt là ở tuyến dưới. Công tác theo 

dõi đánh giá chất lượng hành nghề y dược chưa đáp ứng yêu cầu.  

Năng lực cung cấp cơ sở khoa học và bằng chứng cho hoạch định chính sách còn yếu. 

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của các các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoạch định chính sách 

của Bộ Y tế không được tập huấn nâng cao năng lực thường kỳ. Điều kiện, môi trường làm 

việc chưa tạo động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ 

nghiên cứu chính sách. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp thông tin, bằng chứng 

cho hoạch định chính sách còn rất thiếu. 

Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý còn nhiều bất cập. Mặc dù Bộ 

Y tế đã có Ban đào tạo lại và đã tiến hành nhiều hoạt động, nhưng nội dung đào tạo về hoạch 

định chính sách y tế chưa có trong chương trình. Các vụ, cục cũng chưa có định hướng đào 
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tạo tập huấn về chính sách y tế cho các cán bộ. Số lượng dự án chú trọng vào hoạch định 

chính sách y tế còn rất ít, và chỉ mới bao phủ diện hẹp. Hệ thống thông tin phục vụ quản lý và 

hoạch định chính sách còn nhiều hạn chế.  
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Chƣơng 12: Khuyến nghị 

Trên cơ sở cập nhật thực trạng hệ thống y tế và phân tích sâu các chuyên đề về tài 

chính và quản trị hệ thống y tế, báo cáo khuyến nghị các giải pháp cho những vấn đề ưu tiên, 

nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm và thực hiện các định 

hướng chính sách đã được xác định. 

1. Những vấn đề sức khỏe và dịch bệnh mới nổi  

 Tiếp tục đầu tư và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bao gồm 

tăng cường và đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực cho việc giám sát và báo cáo dịch, 

truyền thông giáo dục cho nhân dân về các dấu hiệu, triệu chứng, hội chứng và phòng 

chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm, dịch bệnh tái trở lại, 

như phòng chống sốt xuất huyết, sốt rét, lao, HIV/AIDS, A(H5N1), A(H1N1), Liên 

cầu khuẩn lợn, Rubella và E. Coli, v.v.Duy trì và nâng cao tỷ lệ và chất lượng tiêm 

chủng mở rộng, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Khuyến khích 

người dân tiêm chủng phòng những bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao ngoài diện của 

tiêm chủng mở rộng. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác giám sát, phát 

hiện, điều tra và phòng chống dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh lây truyền từ động vật 

sang người, an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng 

chống các bệnh mới nổi.  

 Tăng nhanh việc phân bổ nguồn lực để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nâng cao sức 

khỏe, khuyến khích lối sống lành mạnh, tăng cường các hoạt động sức khỏe môi 

trường, giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tật, tử vong, các bệnh không lây như bệnh do 

hút thuốc lá, lạm dụng rượu, bia, phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống bệnh 

nghề nghiệp, giám sát và xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến 

sức khỏe con người. Ưu tiên giám sát và đề xuất các biện pháp xử lý các chất thải 

bệnh viện, chất thải công nghiệp, hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường và 

gây hại cho sức khỏe người dân, đặc biệt là gây bệnh ung thư. Cần vận động các nhà 

hoạch định chính sách, các bộ, ngành liên quan cùng nhau phối hợp xây dựng và thực 

hiện các chính sách hỗ trợ công tác giảm thiểu tác hại của các yếu tố nguy cơ của các 

bệnh không lây nhiễm.  

 Đảm bảo cung cấp đủ ngân sách, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, theo dõi đánh 

giá nhằm tăng cường hoạt động y tế ở tuyến cơ sở. Điều chỉnh chính sách lương và 

chế độ đãi ngộ của nhà nước cho cán bộ YTDP và cán bộ y tế xã, thôn bản, tăng 

lương và tăng chế độ đãi ngộ nhằm thu hút cũng như giữ chân được nguồn nhân lực 

YTDP có chất lượng ở lại làm việc lâu dài. 

2. Nhân lực y tế 

2.1. Quản lý phát triển nhân lực 

 Nhanh chóng hoàn thiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế với các giải pháp 

chiến lược khả thi, lâu dài và bền vững. 

 Nâng cao năng lực, kỹ năng dự báo nhu cầu nhân lực và xây dựng quy hoạch, chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực y tế. 

 Tiếp tục củng cố hệ thống thông tin báo cáo số liệu nhân lực y tế từ trung ương đến 

địa phương và lồng ghép vào một hệ thống giám sát đánh giá phát triển nhân lực y tế. 

Đưa vào hệ thống báo cáo, giám sát thường xuyên các số liệu về nhân lực y tế ở hệ 
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thống ngoài công lập. Lồng ghép thông tin về đào tạo và sử dụng nhân lực y tế để có 

các đáp ứng kịp thời về đào tạo nhân lực. 

2.2. Nâng cao chất lƣợng đào tạo, giáo dục y học 

 Xây dựng kế hoạch dài hạn tổng thể về đổi mới toàn diện công tác giáo dục y học cho 

toàn bộ hệ thống đào tạo nhân lực y tế, sử dụng các bài học kinh nghiệm từ trong 

nước và quốc tế. 

 Xây dựng các tiêu chí kiểm định đặc thù cho đào tạo các chuyên ngành khoa học sức 

khỏe và đưa vào sử dụng trong hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục chung. Tổ 

chức đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về kiểm định chất lượng giáo dục. 

2.3. Sử dụng, đãi ngộ cán bộ y tế vùng khó khăn 

 Tiến hành các nghiên cứu về mô hình sử dụng nhân lực y tế hiệu quả ở các vùng khó 

khăn và đặc biệt khó khăn để làm cơ sở xây dựng các chính sách phù hợp. 

 Đánh giá hiệu quả của các hình thức đào tạo đặc biệt với mục tiêu cung cấp nhân lực 

y tế cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, tuyến cơ sở đã sử dụng trong nhiều 

năm qua. Dựa trên kết quả đánh giá này để có những điều chỉnh thích hợp. 

 Theo dõi thường xuyên việc triển khai và đánh giá hiệu quả của các chế độ, chính 

sách trong tuyển dụng, sử dụng nhân lực y tế để có các điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là 

cho vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

 Xây dựng kế hoạch tổng thể dài hạn cũng như các quy định về công tác đào tạo lại, 

đào tạo liên tục, đáp ứng các nội dung về cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế trong 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, chú ý tới 

ứng dụng đào tạo từ xa, e-learning và các hình thức đào tạo phù hợp với nhân lực y tế 

các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

3. Tài chính y tế 

3.1. Huy động đủ kinh phí để đáp ứng nhu cầu 

 Nghiên cứu điều chỉnh định mức và cơ chế cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên 

của trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn bản cho phù hợp. 

 Triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính liên ngành để thực hiện mục tiêu BHYT 

toàn dân 

3.2. Sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả 

 Bộ Y tế xây dựng và thực hiện kế họach chi tiêu trung hạn cho ngành y tế giai đoạn 

2012–2014 như kế hoạch Bộ Tài chính đề ra.  

 Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính lồng ghép các chỉ số giám sát việc phân bổ NSNN 

theo các lĩnh vực vào chế độ báo cáo thường quy về chi tiêu y tế từ các địa phương. 

 Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phân bổ ngân sách dựa theo kết quả hoạt động và chỉ 

tiêu đầu ra.  

 Bộ Y tế đẩy nhanh việc xây dựng hướng dẫn điều trị chuẩn cho các bệnh thường gặp. 

Tăng cường áp dụng tiêu chí chi phí - hiệu quả trong lựa chọn thuốc và dịch vụ y tế.  
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3.3. Kiểm soát xã hội hóa chặt chẽ hơn 

 Tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với việc thực hiện tự chủ.  

 Đồng thời, tiến hành rà soát, phân tích hệ thống văn bản pháp quy để xây dựng chính 

sách đồng bộ hóa và hài hòa hóa quá trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập 

trong ngành y tế với các yếu tố bên ngoài.   

 Tiến hành đánh giá xác đáng về vấn nạn tham nhũng trong ngành y tế và đề xuất các 

giải pháp phòng chống phù hợp. 

4. Dƣợc, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế 

4.1. Lĩnh vực dƣợc  

Tăng chất lượng dược phẩm và vắc-xin 

 Nghiên cứu về việc thành lập ban liên ngành chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng. 

 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiền kiểm, hậu kiểm, thanh kiẻm tra từng lĩnh 

vực quản lý thuốc.  

 Xây dựng Đề án nâng cao năng lực hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc.  

 Tăng cường năng lực và vai trò của hệ thống kiểm soát chất lượng thuốc.  

 Đánh giá và điều chỉnh chính sách về thử nghiệm lâm sàng về thuốc.  

 Bảo đảm có đủ cán bộ thanh tra để thực hiện công tác thanh tra. 

 Xây dựng hệ thống báo cáo và lưu trữ thông tin về chất lượng các lô vắc-xin tai Cục 

Quản lý dược và chia sẻ thông tin về chất lượng trong quá trình đấu thầu mua vắc-xin.  

 Giám sát chặt chẽ hơn các công đoạn từ phân phối, bảo quản, tiêm, để tránh tai biến 

do vắc-xin.  

 Xây dựng hệ thống cấp chứng chỉ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tiêm chủng, đòi 

hỏi cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng được đào tạo tốt hơn. 

 Quy định việc mua sắm qua đấu thầu, bán lẻ vắc-xin phải đạt tiêu chuẩn GMP. 

Tăng cường sử dụng hợp lý thuốc kháng sinh 

 Rà soát lại và sửa đổi chính sách thuốc chủ yếu dựa trên hướng dẫn điều trị chuẩn, 

tiêu chí về hiệu quả chi phí.  

 Thành lập khoa vi sinh có chất lượng cao tại các bệnh viện.  

 Đánh giá và điều chỉnh, nâng cao hiệu quả chương trình tuyên truyền về sử dụng 

thuốc an toàn hợp lý.  

 Thực hiện nghiêm quy chế kê đơn thuốc đối với hiệu thuốc bán lẻ (có thể rút kinh 

nghiệm từ TP. Hồ Chí Minh).  

 Xây dựng Hội bảo về người tiêu dùng trong lĩnh vực dược phẩm.  

 Thành lập mạng lưới giám sát sử dụng kháng sinh, tình hình kháng kháng sinh ở bệnh 

viện và cộng đồng. 

 Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc giám sát sử dụng 

kháng sinh đối với vật nuôi. 
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 Tăng cường cơ chế kiểm soát thuốc sử dụng cho người có BHYT. 

Kiểm soát chặt chẽ giá thuốc 

 Xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính về giá thuốc. Xây dựng mức giá thặng dư 

cho mỗi công đoạn của thuốc. 

 Thiết lập cơ chế kiểm soát giá thuốc với sự tham gia của các cơ quan ngoài ngành y tế 

 Xây dựng chính sách phát triển sử dụng thuốc gốc (generic). 

 Áp dụng biện pháp giá thuốc tham khảo quốc tế và nội địa.  

 Giám sát và công khai giá bán lẻ, giá mua sắm thuốc. 

 Chống xung đột lợi ích, minh bạch hóa quá trình định giá bán lẻ thuốc. 

 Sửa đổi Nghị định 45/2005/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực dược. Thực 

hiện thí điểm xử phạt nghiêm minh việc không thực hiện các quy chế đã ban hành, 

trong đó có quy chế kê và bán thuốc theo đơn. 

 Tin học hóa việc giám định BHYT nhằm kiểm soát tốt hơn đơn thuốc tại bệnh viện.  

4.2. Lĩnh vực trang thiết bị  

 Đánh giá hiện trạng trang thiết bị y tế, vật tư y tế; đầu tư trang thiết bị thích hợp cho 

các tuyến. Cập nhật danh mục trang thiết bị cho các cơ sở y tế tại các tuyến khác 

nhau, đặc biệt tuyến y tế cơ sở.  

 Xây dựng cơ chế và giải pháp kiểm soát việc xã hội hóa trang thiết bị y tế.  

 Ban hành quy định liên quan đến bảo đảm hạ tầng cơ sở và môi trường thích hợp để 

vận hành trang thiết bị y tế hiệu quả an toàn, kinh tế, kéo dài tuổi thọ.  

 Xây dựng cơ sở dữ liệu trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế KBCB và YTDP thuộc 

các tuyến.  

 Ban hành quyết định và thực hiện hoạt động đánh giá công nghệ y tế (HTA). 

 Xây dựng và bổ sung cơ chế và giải pháp cập nhật, nâng cao trình độ của các nhân 

viên hoạt động và chỉ định sử dụng trang thiết bị y tế. 

 Tăng cường sản xuất trang thiết bị y tế trong nước. 

4.3. Cơ sở hạ tầng y tế  

 Đẩy mạnh đầu tư cơ bản cho các cơ sở y tế bằng tăng cường nguồn lực xã hội cho hạ 

tầng cơ sở y tế. 

 Ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại các trạm y tế xã đang gặp khó khăn (nhà chật, dột 

nát), ở vùng nghèo. 

 Thiết kế trạm y tế xã, bệnh viện huyện phù hợp với các vùng, đáp ứng nhu cầu người 

dân địa phương. 
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5. Hệ thống thông tin y tế 

5.1. Hoàn thiện chính sách, kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế  

 Xây dựng và hoàn thiện các chính sách về hệ thống thông tin quản lý y tế tạo điều 

kiện thực hiện hiệu quả và đáp ứng Khung pháp lý của nhà nước ở cả khu vực y tế 

công lập và tư nhân trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin y tế.  

 Xây dựng và triển khai văn bản pháp quy về tổ chức nhân lực, ngân sách cho hoạt 

động thống kê các cấp, quy định rõ chức năng nhiệm vụ cho lãnh đạo, cán bộ thống 

kê tổng hợp từ tuyến trung ương, tỉnh/thành phố, tuyến huyện, tuyến xã để đáp ứng 

nhu cầu thông tin y tế và tránh sự chồng chéo hay quá tải về sổ sách, biểu mẫu cho 

các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.  

 Tổ chức các cuộc đánh giá sâu và đánh giá toàn bộ hệ thống định kỳ để phát hiện 

những mặt đã đạt được, những khó khăn, hạn chế cần giải quyết, đồng thời có các 

biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong Thống kê và hình thức kỷ luật khác trong 

trường hợp chấp hành không nghiêm túc. 

 Bộ Y tế ký Bản ghi nhớ với Bộ Tư pháp để có cơ chế cập nhật số liệu về hệ thống hộ 

tịch, chứng sinh, chứng tử thông qua phối hợp với hệ thống báo cáo tử vong của 

ngành y tế. 

5.2. Tăng cƣờng khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu  

 Hợp tác chặt chẽ và cung cấp, trao đổi thông tin với các vụ, cục, các chương trình y tế 

quốc gia và các bộ, ngành liên quan để thu thập, xử lý, cung cấp và chia sẻ thông tin 

giữa các hệ thống thông tin trong ngành y tế và giữa hệ thống thông tin y tế với hệ 

thống của các bộ/ngành liên quan, như Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Tư 

pháp, Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, BHXH và các bộ ngành khác. Tăng 

cường phổ biến thông tin với các hình thức đa dạng và phù hợp với người sử dụng.  

 Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu thông tin y tế để bảo đảm quản lý tập trung 

thống nhất một đầu mối, phân công trách nhiệm trong việc thu thập, chia sẻ số liệu. 

 Xây dựng bản đề xuất để huy động vốn thực hiện Điều tra Y tế Quốc gia lần 2. 

 Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế phù hợp với khả năng tài chính, kỹ 

thuật và nhu cầu sử dụng của từng tuyến, trong đó cần nâng cấp, xây dựng và ứng 

dụng phần mềm quản lý, xử lý, chuyển tải và lưu trữ thông tin, đảm bảo tất cả các cấp 

có thể xử lý được các báo cáo tổng hợp có liên quan.  

5.3. Tăng cƣờng phổ biến thông tin, phân tích số liệu thống kê 

 Rà soát, xây dựng Hệ thống chỉ số, sổ sách ghi báo cáo thống kê y tế, tài liệu hướng 

dẫn về thông tin quản lý y tế, thông tin bệnh viện, thông tin về YTDP và phòng chống 

dịch bệnh, thông tin liên quan đến giảng dạy và nghiên cứu.  

 Phân cấp hệ thống chỉ tiêu cho các tuyến. Xây dựng từ điển chỉ số. 

 Tăng cường khả năng phân tích, sử dụng số liệu ở quy mô đủ lớn, phân tích sâu để 

đánh giá xu hướng, phục vụ dự báo lập kế hoạch thường xuyên. 
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6. Chăm sóc sức khỏe ban đầu, YTDP và các chƣơng trình mục tiêu y tế 
quốc gia 

 Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và nhân lực cho lĩnh vực YTDP và CSSK ban đầu, thực 

hiện các can thiệp hiệu quả như tiêm chủng, điều tra dịch tễ khi bệnh dịch xảy ra, 

kiểm soát véc tơ bệnh, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v. Tiếp tục xây dựng và 

thực hiện các chiến lược toàn diện và lồng ghép các hoạt động và can thiệp hiện nay, 

đặc biệt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. 

 Cải thiện giám sát hỗ trợ và tạo ra các cơ chế hiệu quả để bảo đảm trách nhiệm giải 

trình. 

 Áp dụng cách tiếp cận “yếu tố kinh tế-xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe” khi đánh giá 

tình hình và xây dựng can thiệp kiểm soát bệnh không lây nhiễm, nhấn mạnh vào chủ 

động dự phòng bệnh và phát hiện sớm bệnh. 

 Tăng cường thêm năng lực nghiên cứu, phối hợp nhiều bên, vận động chính sách để 

giành được sự ủng hộ cho các can thiệp ngoài ngành y tế có thể giảm yếu tố nguy cơ 

và nâng cao sức khỏe. Quan tâm nhiều hơn đến những thay đổi trong các yếu tố nguy 

cơ liên quan đến biến đổi khí hậu, công nghiệp hóa và đô thị hóa. 

7. Khám chữa bệnh 

7.1. Bảo đảm công bằng, hiệu quả, tăng khả năng tiếp cận của ngƣời dân đối 

với dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

 Tiếp tục đánh giá việc thực hiện Thông tư số 03 về hệ thống tổ chức y tế địa phương, 

trình Chính phủ ban hành Nghị định về y tế địa phương để có mô hình thống nhất. 

Trình Chính phủ tiếp tục cấp vốn cho thực hiện Đề án 47, Đề án 930 nhằm hoàn thiện 

nâng cấp bệnh viện huyện, đa khoa khu vực huyện, bệnh viện tuyến tỉnh. Thúc đẩy 

việc xây dựng và ban hành quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của cán bộ y tế 

đối với vùng kinh tế-xã hội khó khăn của đất nước.  

 Bộ Y tế xây dựng các văn bản hướng dẫn về thanh toán chi phí sàng lọc chẩn đoán 

sớm một số bệnh, danh mục thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi BHYT thanh toán, danh 

mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, giải quyết những vướng mắc trong thực hiện 

thanh toán chi phí KBCB đối với các trường hợp tai nạn giao thông.  

 Triển khai thực hiện Nghị định 96/2011/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong KBCB. Triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 

30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát 

triển y dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện các 

đề án ban hành kèm theo Kế hoạch nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản lý và mạng 

lưới KBCB bằng y học cổ truyền từ trung ương đến địa phương. 

7.2. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ khám, chữa bệnh 

 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong KBCB, đặc biệt chú ý đến việc hình thành 

các đơn vị quản lý chất lượng trong các cơ sở KBCB. 

 Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng dịch vụ KBCB. 

Trước mắt trong năm 2012 tập trung xây dựng Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện. 

Thúc đẩy sự ra đời của tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở KBCB, hoàn 

thành phương pháp đánh giá và triển khai thí điểm đánh giá và chứng nhận chất lượng 

sau khi Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh có 
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hiệu lực. Hoàn thành xây dựng văn bản hướng dẫn thừa nhận tiêu chuẩn chất lượng 

đối với cơ sở KBCB. 

 Tăng cường vận động, nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo và quản lý y tế về 

chất lượng, tăng cường đào tạo về quản lý chất lượng và triển khai áp dụng các 

phương pháp chất lượng tại các cơ sở KBCB. 

 Năm 2012 tập trung hoàn thành xây dựng các hướng dẫn điều trị, quy trình kỹ thuật, 

quy trình chuyên môn đối với các nhóm bệnh phổ biến, chi phí lớn và xây dựng cơ 

chế triển khai cập nhật, đánh giá việc thực hiện hướng dẫn chuyên môn. 

 Thúc đẩy việc ban hành và thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý chất 

lượng bệnh viện, kế hoạch quốc gia về cải thiện chất lượng dịch vụ KBCB. Xây dựng 

bộ chỉ số chất lượng và đánh giá chất lượng dựa trên bộ chỉ số chất lượng KBCB. 

 Khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện thông qua các giải pháp trước mắt và lâu dài. 

Thiết lập hệ thống chuyển tuyến hiệu quả, thực hiện KBCB phù hợp với tuyến chuyên 

môn, trước hết thông qua BHYT. Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ KBCB 

tuyến cơ sở, tăng cường các hoạt động YTDP và CSSK ban đầu. Tiếp tục thực hiện 

chỉ đạo tuyến và luân phiên, luân chuyển cán bộ, trong đó nghiên cứu và cải tiến 

phương thức thực hiện chuyển giao kỹ thuật có hiệu quả. 

 Năm 2012, hoàn chỉnh hệ thống đăng ký, cấp chứng chỉ và cấp phép hành nghề 

KBCB, đào tạo liên tục, phát triển chuyên môn liên tục theo hướng tiếp cận với quy 

tắc chung của thế giới. 

7.3. Tăng cƣờng quản lý, đổi mới cơ chế tài chính bệnh viện theo hƣớng tự 
chủ, công khai, minh bạch 

 Thực hiện điều chỉnh khung giá viện phí thay thế cho Nghị định 95 và Thông tư liên 

tịch số 14 theo hướng tính đúng, tính đủ.  

 Thực hiện các biện pháp khả thi để kiểm soát chi phí KBCB. Năm 2012, xây dựng đề 

án triển khai thí điểm đánh giá công nghệ y tế, trước mắt tập trung vào các kỹ thuật 

cao, chi phí lớn, thuốc đắt tiền, kỹ thuật phổ biến có số lượng sử dụng lớn và các biện 

pháp kiểm soát thực hiện các hướng dẫn lâm sàng, nhằm hạn chế lạm dụng thuốc, kỹ 

thuật, xét nghiệm. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 69 về tăng cường xã hội hóa trong y tế. Kịp 

thời nghiên cứu điều chỉnh những hạn chế của Nghị định số 43 về tự chủ bệnh viện. 

Tạo điều kiện phát triển y tế tư nhân trên cơ sở tăng cường kiểm soát việc tuân thủ 

quy chuẩn kỹ thuật và an toàn cho người bệnh, kiểm soát giá dịch vụ y tế. Năm 2012, 

tiếp tục đánh giá việc thực hiện liên doanh, liên kết và sự tham gia của tư nhân trong 

việc đầu tư vào cơ sở KBCB (góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng), tham gia điều hành, 

hợp đồng thực hiện dịch vụ chuyên biệt (dinh dưỡng, cung ứng đồ vải, xử lý chất thải, 

dịch vụ vệ sinh bệnh viện, dịch vụ bảo vệ , bảo dưỡng bảo trì thiết bị y tế v.v.). Xây 

dựng định hướng rõ ràng và cơ chế quản lý phù hợp cho mỗi loại hình. 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát sự tuân thủ Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các hướng 

dẫn chuyên môn. 

8. Dân số- Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

 Chính phủ sớm phê duyệt và ban hành Chiến lược dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 

2011–2020. 
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 Xây dựng và triển khai các dự án nhằm thực hiện Chiến lược Dân số và SKSS Việt 

Nam 2011–2020. 

  

 Tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW và Kết luận 44-KL/TW của 

Bộ Chính trị, Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ; tổ chức quán triệt trong cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ trung ương đến cơ sở. 

 Xây dựng các kế hoạch hành động giai đoạn 2011–2015 và các dự án về lĩnh vực DS-

SKSS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện giai đoạn đầu của các chiến 

lược trên, tại cấp trung ương và tỉnh. 

 Ban hành các chính sách ưu tiên nhằm giải quyết các vấn đề về Dân số - Sức khỏe 

sinh sản trong những năm tới. 

 Xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng lưới chăm sóc SKSS, bao gồm cả hệ thống 

bệnh viện sản, bệnh viện nhi, trong đó chú trọng xây dựng các bệnh viện sản – nhi 

tuyến tỉnh và ghép khoa sản, khoa nhi tại các bệnh viện đa khoa tỉnh và đa khoa 

huyện.  

 Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ DS-KHHGĐ và chăm sóc 

SKSS.  

9. Quản trị hệ thống y tế 

 Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về y tế, xây dựng và ban hành Luật Phòng 

chống tác hại thuốc lá. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật 

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Luật Người cao tuổi; Luật Người khuyết tật; Luật Phòng chống bạo hành gia đình, 

Luật An toàn thực phẩm. 

 Nâng cao năng lực hoạch định chính sách, lập quy hoạch, kế hoạch; rà soát lại quy 

trình xây dựng chính sách, khắc phục những điểm yếu. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 

nâng cao năng lực xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng. Có kế hoạch bồi dưỡng 

nâng cao năng lực nghiên cứu và xây dựng báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật; 

Nâng cao năng lực xây dựng các báo cáo đề xuất chính sách (policy brief). Ưu tiên 

nguồn lực của Bộ Y tế vào việc nâng cao năng lực hoạch định chính sách; ban hành 

các quy định, tiêu chuẩn chuyên môn, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

y tế. Phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu và tư vấn trong công tác nghiên cứu, 

khảo sát, cung cấp bằng chứng cho quá trình hoạch định và điều chỉnh chính sách, 

chiến lược. 

 Tăng cường sự tham gia các bên liên quan trong quá trình hoạch định chính sách, xây 

dựng và triển khai kế hoạch y tế. Tăng cường đối thoại, vận động và thuyết phục về 

các vấn đề chính sách. Tăng cường phân cấp và phối hợp liên ngành, liên cấp.  

 Xây dựng cơ chế, công cụ để triển khai thực hiện chính sách. Hoàn thiện và ổn định mô hình 

tổ chức mạng lưới y tế các tuyến. Củng cố, phát triển và nâng cao năng lực mạng lưới y 

tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã, bệnh viện huyện, trung tâm y tế huyện; Củng cố và 

hoàn thiện mạng lưới YTDP các tuyến, đặc biệt là tuyến huyện; hoàn thiện mạng lưới 

vệ sinh an toàn thực phẩm; mạng lưới DS-KHHGĐ, mạng lưới phòng chống 

HIV/AIDS. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới KBCB các tuyến.  

 Nâng cao năng lực và hiệu quả theo dõi, giám sát thực hiện chính sách y tế. Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Giảm dần việc Bộ tham gia trực tiếp 
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quản lý các cơ sở cung ứng các dịch vụ y tế thông qua phân cấp cho các địa phương. 

Hoàn thiện hệ thống chỉ số theo dõi, đánh giá và thường xuyên theo dõi, đánh giá kết 

quả thực hiện chính sách, kế hoạch y tế. Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã 

hội, các hội nghề nghiệp vào các hoạt động theo dõi, giám sát. 

10. Đổi mới cơ chế tài chính ngành y tế 

10.1. Tăng chi công cho y tế thông qua tăng chi NSNN cho y tế và tăng độ bao 
phủ BHYT 

Phấn đấu tới năm 2015 chi công cho y tế đạt và duy trì ở mức trên 50% tổng chi cho y 

tế. Để đạt được mục tiêu trên, phải nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là cần phải có các giải pháp 

mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị để tăng mức độ bao phủ của BHYT. 

10.2. Đổi mới cách phân bổ ngân sách và tăng chi NSNN nhằm tạo thêm nguồn 
lực cho công tác YTDP 

 Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng chi cho YTDP theo Nghị quyết 18 của Quốc 

hội. 

 Việc lập dự toán NSNN của các đơn vị YTDP cần phải dựa trên cơ sở nhiệm vụ và 

các hoạt động chuyên môn, tức là một mặt phải đảm bảo toàn bộ kinh phí chi cho con 

người và hoạt động của cơ quan, đồng thời phải đáp ứng cho các hoạt động chuyên 

môn YTDP. 

 Từng bước chuyển đổi từ hình thức “khoán kinh phí” theo Nghị định 43 sang “khoán 

việc”, nói cách khác là phân bổ NSNN theo kết quả đầu ra. 

10.3. Thực hiện tốt việc chuyển cấp kinh phí cho các cơ sở cung ứng dịch vụ 
sang hỗ trợ cho đối tƣợng thụ hƣởng, đi đôi với tính đúng tính đủ chi phí dịch 
vụ y tế 

 Nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách qua 

việc hỗ trợ mua BHYT, khắc phục tình trạng “bao cấp ngược”; đồng thời bảo đảm 

nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến cơ sở. Sớm sửa đổi bổ sung một số chế độ 

hỗ trợ từ Quỹ KBCB cho người nghèo, bao gồm: hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn khi nằm điều tị nội trú 

tại các cơ sở y tế; hỗ trợ một phần chi phí cao không được BHYT chi trả.  

 Đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ KBCB, phải tính đủ giá dịch vụ và thu đủ nhằm 

phục hồi chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng KBCB. Người bệnh sẽ được quỹ 

BHYT trả thay hoặc tự trả từ tiền túi, hoặc được nhà nước hỗ trợ một phần thông qua 

quỹ hỗ trợ KBCB cho người nghèo.  

 Để đảm bảo cho tất các các bệnh viện hoạt động bình thường và khuyến khích người 

bệnh sử dụng dịch vụ KBCB ở tuyến dưới, NSNN sẽ hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến 

huyện, các bệnh viện ở vùng núi, các bệnh viện phổi, tâm thần, phong .v.v. Mức độ 

hỗ trợ sẽ được tính toán phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân và thực hiện 

chính sách an sinh xã hội, công bằng trong chăm sóc sức khoẻ. 

10.4. Đổi mới cơ chế tài chính y tế để tạo động lực làm việc tích cực cho đội 
ngũ cán bộ y tế 

 Thực hiện tốt các đề án đầu tư theo Quyết định 47-TTg, Quyết định 930-TTg và 

Quyết định 950-TTg để đầu tư cho các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện và các 
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trạm y tế xã, tạo môi trường và điều kiện về trang thiết bị y tế để phát huy tối đa năng 

lực chuyên môn và tăng thu nhập của cán bộ y tế. 

 Bên cạnh việc thực hiện tốt các quyết định của Chính phủ về tăng mức phụ cấp thu 

hút, phụ cấp ưu đãi ngành, v.v., cần phải có những giải pháp để tăng thu nhập cho cán 

bộ y tế. Một trong những giải pháp mang tính khả thi là tính đúng, tính đủ giá dịch vụ 

y tế, áp dụng cơ chế chi trả trọn gói, hoặc định suất, qua đó khuyến khích cán bộ y tế 

cung ứng dịch vụ có hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy trình chuyên môn, làm cơ sở để 

thực hiện thù lao dựa vào kết quả làm việc.  

10.5. Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về tài chính cho y tế 

 Đổi mới cơ chế tài chính y tế diễn ra trong ngành y tế, một ngành cung ứng dịch vụ 

cho xã hội với tư cách một hàng hoá đặc biệt, đòi hỏi vai trò của quản lý nhà nước cao 

hơn của Chính phủ, các bộ, cũng như lãnh đạo chính quyền địa phương. Ở cấp vĩ mô 

cần ban hành các cơ chế chính sách với các giải pháp phải đồng bộ, tạo cơ chế thông 

thoáng để các bệnh viện vận hành với chất lượng ngày càng cao, mặt khác Chính phủ 

phải dùng NSNN hỗ trợ để người dân tiếp cận các dịch vụ KBCB thông qua quỹ 

BHYT và quỹ hỗ trợ KBCB, bảo đảm không một ai khi có nhu cầu KBCB mà không 

được KBCB và khi đã KBCB thì không một ai bị rơi vào bẫy nghèo đói do phải chi 

trả dịch vụ KBCB. 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các địa phương để đảm bảo rằng các 

cơ chế chính sách đã ban hành được thực thi một cách đầy đủ ở địa phương, nhất là 

các chính sách hỗ trợ cho người bệnh nghèo gặp khó khăn đột xuất khi mắc bệnh 

nặng với chi phí điều trị cao; bên cạch đó các đơn vị và địa phương cũng cần phải 

tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế nhằm 

bảo đảm có hiệu quả và phát huy tối đa nguồn lực hạn hẹp dành cho y tế.  

11. Đổi mới phƣơng thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh 

11.1. Tăng cƣờng thảo luận chính sách, trao đổi thông tin, bằng chứng và xây 
dựng đồng thuận trong đổi mới tài chính y tế và đổi mới phƣơng thức chi trả 
nói riêng 

 Công tác chỉ đạo chung cho đổi mới phương thức chi trả cần được tăng cường hơn 

nữa. Ban chỉ đạo Đổi mới phương thức chi trả hoạt động theo quy chế thường xuyên 

(hằng tháng, quý), có sự phân công nhiệm vụ giữa các Vụ/ Cục (Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ BHYT) và giám sát, thúc đẩy quá trình triển 

khai kế hoạch tổng thể cho đổi mới. Các buổi hợp định kỳ của Ban chỉ đạo cần có sự 

chuẩn bị đầy đủ về chương trình nghị sự, các nội dung kỹ thuật và chính sách và trở 

thành diễn đàn thảo luận có sự tham gia tích cực của các đối tác phát triển quan tâm 

tới đổi mới tài chính y tế. 

 Xây dựng một Kế hoạch triển khai đổi mới tổng thể phương thức chi trả dịch vụ 

KBCB với những nội dung hoạt động có lộ trình rõ ràng từ thí điểm – đánh giá – triển 

khai quy mô rộng. Kế hoạch chung cũng cần bao gồm nội dung hoạt động tăng cường 

vận động định hướng chính sách tạo sự đồng thuận cho đổi mới phương thức chi trả. 

Kế hoạch này cũng cần đảm bảo một cơ chế ngân sách thường xuyên, cùng với ngân 

sách tài trợ và vốn vay, cho một quá trình liên tục điều chỉnh và cập nhật phương pháp 

và nội dung của các phương thức chi trả mới (cơ sở dữ liệu và bằng chứng cho xây 

dựng chính sách/ văn bản liên quan). 
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11.2. Hoàn thiện các nội dung kỹ thuật cần thiết cho phát triển và triển khai áp 
dụng các phƣơng thức chi trả tiến bộ hơn  

 Năng lực chuyên môn cho nghiên cứu và áp dụng các phương thức chi trả mới cần 

được chú trọng với việc thành lập một Đơn vị kỹ thuật, hoạt động theo định hướng 

của Ban chỉ đạo (liên bộ Y tế - Tài chính - BHXH). Theo kế hoạch, Đơn vị kỹ thuật sẽ 

được thành lập vào quý 3 năm 2011 và là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch đổi mới 

tổng thể, có sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ/ Cục liên quan để Kế hoạch này được 

phê duyệt vào Quý 1 năm 2012. Mô hình thí điểm phương thức chi trả theo kết quả 

hoạt động (RBF) (trên cơ sở lồng ghép hài hòa các phương thức kể cả Định suất, 

DRG và phí theo dịch vụ) đang được nghiên cứu và xây dựng với hỗ trợ tài chính và 

kỹ thuật từ Ngân hàng Thế giới. Giai đoạn thiết kế mô hình đang được thực hiện và 

theo kế hoạch sẽ được hoàn thành trong năm 2011.  

 Phát triển ưu tiên hợp phần thông tin phân loại ca bệnh và phân loại dịch vụ theo phân 

loại quốc tế (ICD10 và ICD9-CM) để hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông 

tin trong phát triển/ xử lý và áp dụng bằng chứng trên cơ sở thông tin/ dữ liệu. 

 Kế hoạch đổi mới cần dành ưu tiên đúng mức cho các nội dung đào tạo nâng cao năng 

lực xây dựng và áp dụng các phương thức chi trả mới, trong đó, DRG và định suất 

đang được xác định như những lựa chọn ưu tiên nhất. Nội dung phát triển năng lực 

chú trọng xây dựng phương pháp và thực hiện tính toán suất phí cho khoán định suất, 

thiết lập mức chi trả theo DRG cho dịch vụ bệnh viện.  

 Nghiên cứu việc hợp nhất các nguồn chi trả (bao gồm phần NSNN và ngân sách quỹ 

BHYT) ở mức độ tổng thể nhất có thể.  Điều chính, đổi mới các chính sách và các quy 

chế quản lý hoạt động bệnh viện và các cơ sở cung ứng dịch vụ nói chung để giảm 

thiểu những chồng chéo hoặc mâu thuẫn về chính sách liên quan tới đổi mới tài chính 

và đổi mới phương thức chi trả. 

 Tăng cường đào tạo quản lý bệnh viện trong đó ưu tiên các module đào tạo phương 

pháp và kỹ năng hạch toán chi phí (hospital costing); phương pháp và kỹ năng áp 

dụng các bảng mã phân loại quốc tế (ICD10 và ICD9-CM); phương pháp và kỹ năng 

quản lý trong môi trường cơ chế tài chính/ phương thức chi trả mới và năng lực triển 

khai thí điểm các phương thức khác nhau: định suất và trọn gói theo trường hợp bệnh.  

11.3. Tăng cƣờng vai trò của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong xây dựng chính 
sách và thực hiện đổi mới phƣơng thức chi trả 

 Ngoài những trao đổi, đối thoại chính sách và thực hiện triển khai đổi mới tài chính y 

tế và đổi mới phương thức chi trả, vai trò và năng lực của cơ quan BHXH cần được 

nâng cao hơn nữa để cơ quan này có thể đảm đương vai trò đại diện cho người sử 

dụng dịch vụ KBCB. Những nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất thay đổi về 

vai trò, chức năng và quyền hạn của cơ quan BHXH là cần thiết để tạo những cơ sở 

pháp lý phù hợp hơn cho sự tham gia chủ động và hiệu quả của cơ quan này trong quá 

trình xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách đổi mới của hệ thống cung ứng 

dịch vụ KBCB. 

 Xây dựng một cơ chế hợp đồng và thực hiện hợp đồng giữa BHXH Việt Nam và các 

bệnh viện theo phương thức mới, với những điều khoản thỏa thuận rõ ràng về mức chi 

trả ấn định trước, dựa trên kết quả hoạt động được đo lường bằng các chỉ số thích hợp 

về loại dịch vụ, số lượng và chất lượng dịch vụ, và đặc biệt là trách nhiệm thực hiện 

các điều khoản đã thỏa thuận.  
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 Tăng cường nâng cao năng lực thực hành về giám định chuyên môn và tài chính cho 

cơ quan BHXH Việt Nam. Chương trình nâng cao năng lực này cần có đầu tư, chuẩn 

bị một cách có hệ thống từ năng lực kĩ thuật/ và xây dựng văn bản chính sách, đổi mới 

công tác giám sát / giám định BHYT. 

12. Lộ trình phát triển bảo hiểm y tế toàn dân 

12.1. Quy định rõ hơn trách nhiệm UBND địa phƣơng 

 Ban hành văn bản dưới luật cụ thể hóa đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về 

BHYT của UBND các cấp, đồng thời với các quy định ràng buộc trách nhiệm của 

UBND trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, coi việc mở rộng đối tượng 

và đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT là một tiêu chí phát triển kinh tế-xã hội 

của địa phương. 

 Xây dựng quy trình công vụ để giám sát và điều tiết hoạt động của các bên tham gia 

thực hiện chính sách BHYT.  

 Thành lập Phòng BHYT thuộc Sở Y tế để thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà 

nước về BHYT. 

12.2. Thực hiện cơ chế hỗ trợ mức đóng và quyền lợi BHYT để ngƣời cận 
nghèo tham gia BHYT 

 Nâng mức hỗ trợ mức đóng BHYT từ 50% lên 70%–80%, tiến tới hỗ trợ 100% mức 

đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 

 Giảm mức cùng chi trả từ 20% xuống 5% chi phí KBCB đối với người cận nghèo, 

đồng thời quy định cụ thể hạn mức cùng chi trả mỗi năm. 

 Truyền thông làm thay đổi nhận thức về việc tham gia BHYT đối với người cận 

nghèo về quyền lợi, trách nhiệm.  

12.3. Thúc đẩy thực thi pháp luật về tham gia BHYT đối với ngƣời lao động tại 
các doanh nghiệp 

 Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về BHYT tại các doanh nghiệp, 

đồng thời với kiểm tra việc thực hiện công tác thu đóng BHYT của cơ quan BHXH. 

 Sớm ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT và tạo 

điều kiện đồng bộ để thực hiện Nghị định khi được ban hành. 

 Tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động về quyền lợi 

BHYT của người lao động, thực thi pháp luật về BHYT; giá trị văn hoá doanh nghiệp, 

đạo đức kinh doanh đồng thời phổ biến, quán triệt nghị định xử phát trong lĩnh vực 

BHYT cho các bên tham gia BHYT. 

12.4. Mở rộng BHYT đối với đối tƣợng khu vực phi chính thức  

 Xây dựng một lộ trình cụ thể để phát triển BHYT tới nhóm lao động phi chính thức 

bao gồm: nhóm đối tượng, thời gian, nguồn lực và tổ chức thực hiện. 

 Xây dựng các chiến lược truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động 

ở khu vực phi chính thức về chính sách BHYT.  

 Cải thiện công tác phục vụ của ngành BHXH theo hướng chủ động, tăng tính trách 

nhiệm, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT. 
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 Nghiên cứu việc chuyển dần từ BHYT theo cá nhân sang thực hiện BHYT theo hộ gia 

đình. 

12.5. Đổi mới mô hình quản lý về BHYT 

 Xây dựng đề án đổi mới toàn diện mô hình quản lý BHYT theo hướng thành lập hệ 

thống BHYT độc lập với BHXH và do Bộ Y tế quản lý, có phân cấp quản lý mạnh mẽ 

cho các địa phương. Trước mắt, thành lập Hội đồng Quản lý BHYT do Bộ trưởng Bộ 

Y tế làm Chủ tịch Hội đồng (độc lập với Hội đồng Quản lý bảo hiểm xã hội hiện nay). 

 Sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản 

lý nhà nước và BHXH; mối quan hệ giữa cơ quan BHXH và cơ sở KBCB.  

 Sửa đổi một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, xác định rõ cơ cấu tổ chức BHYT ngay 

trong Luật Bảo hiểm y tế. 

12.6. Đảm bảo bao phủ theo chiều sâu về quyền lợi BHYT 

 Tăng cường năng lực và trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất tuyến cơ sở (tuyến huyện, 

tuyến xã) và phân cấp chuyên môn đáp ứng với nhu cầu, phù hợp với sự thay đổi mô 

hình bệnh tật. 

 Xây dựng phác đồ điều trị chuẩn cũng như các quy trình giám sát chất lượng bệnh 

viện. 

 Quy định hạn mức cùng chi trả chi phí KBCB tối đa một người/ một năm.  

 Nâng cao trình độ và tính minh bạch trong quản lý BHYT.  

  

13. Hoàn thiện quá trình xây dựng chính sách y tế 

Những giải pháp sau đây được khuyến nghị triển khai thực hiện, nhằm mục tiêu xây 

dựng đủ các chính sách cần thiết, các chính sách được ban hành không mâu thuẫn, hạn chế 

tác động không mong muốn và đáp ứng được mục tiêu công bằng, hiệu quả của hệ thống y tế. 

 Xây dựng và thực hiện chương trình tổng thể hoạch định chính sách, chiến lược và cơ 

chế hoạt động trong 10 năm tới, có sự đầu tư nguồn lực thích đáng về cán bộ, tài 

chính, thông tin, sự hỗ trợ của các đối tác y tế.  

 Xây dựng và bổ sung các cơ chế, hình thức tập hợp ý kiến đề xuất chính sách, thông 

tin, bằng chứng cho công tác hoạch định chính sách. Bộ Y tế tổ chức mạng lưới các 

cơ quan, đơn vị nghiên cứu chính sách, tổ chức các nhóm chuyên gia tư vấn chính 

sách cho từng lĩnh vực, để tổng hợp thông tin, bằng chứng, tư vấn đề xuất xác định 

vấn đề đưa vào chương trình hoạch định chính sách, nhằm đảm bảo các vấn đề y tế 

lớn không bị bỏ sót trong chương trình hoạch định chính sách.  

 Xây dựng quy trình chi tiết cho công tác hoạch định chính sách của ngành, trong đó 

có quy trình cho từng công đoạn của chu trình chính sách: quy trình xác định các vấn 

đề cần đưa vào chương trình hoạch định chính sách, quy trình phân tích chính sách, 

quy trình tham vấn, lấy ý kiến của các đại diện các bên liên quan, của các chuyên gia, 

các cơ quan, đơn vị nghiên cứu. 

 Xây dựng công cụ đánh giá và thí điểm khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân 

đối với một số vấn đề trong cung ứng dịch vụ y tế (thủ tục hành chính, thái độ phục 

vụ, viện phí không chính thức …). Mở rộng diện khảo sát đánh giá sự hài lòng, tiến 
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tới khảo sát định kỳ sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế; lấy kết quả khảo 

sát để góp phần định hướng cho công tác hoạch định chính sách. 

 Xây dựng và thí điểm quy trình chuẩn về nghiên cứu đánh giá tác động của dự thảo 

chính sách (RIA); tiên tới hoàn thiện, ban hành quy trình chi tiết cho nghiên cứu báo 

cáo RIA chính sách y tế vào năm 2015.  

 Đảm bảo sự tham gia của các nhóm chuyên gia đủ năng lực và đủ tính đại diện trong 

tham vấn chính sách và thực hiện nghiên cứu phân tích chính sách dựa trên bằng 

chứng để nâng cao chất lượng phân tích chính sách và để đảm bảo tính độc lập khách 

quan trong hoạch định chính sách. 

 Thực hiện xin ý kiến đóng góp cho dự thảo chính sách từ nhiều chuyên gia cùng cấp, 

trong cùng lĩnh vực chuyên ngành (“peer review”) trong quá trình phân tích chính 

sách nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích chính sách và đảm bảo sự tham gia 

của đông đảo các chuyên gia trong cùng lĩnh vực đối với dự thảo phương án chính 

sách. 

 Trong dự thảo chính sách, mỗi phương án chính sách cần có báo cáo phân tích kết quả 

thực hiện thí điểm, các bài học kinh nghiệm thành công, thất bại trong nước và ngoài 

nước. 

 Nâng cao năng lực xây dựng chính sách của Bộ Y tế, thông qua việc điều chỉnh chức 

năng nhiệm vụ; ưu tiên nguồn lực cho hoạt động quản lý vĩ mô – xây dựng chính 

sách, giảm bớt nhiệm vụ quản lý trực tiếp các đơn vị cung ứng dịch vụ trực thuộc Bộ 

Y tế. 

 Tăng cường hợp tác quốc tế: đưa nội dung hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách 

thành một vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa Bộ Y tế Việt Nam và 

Nhóm các đối tác y tế (HPG).  

14. Nâng cao năng lực hoạch định chính sách ngành y tế 

14.1. Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng năng lực xây dựng chính sách 

 Bộ Y tế chủ trì tổ chức các khoá tập huấn cho các chuyên viên và lãnh đạo các vụ cục 

của Bộ Y tế thường quy về: (i) quy trình hoạch định chính sách, trong đó nhấn mạnh 

năng lực xây dựng chính sách dựa vào bằng chứng và (ii) kỹ năng vận động chính 

sách.  

 Tổ chức các hội thảo, seminar vận động về sự cần thiết phải tiến hành phân tích, tổng 

hợp thông tin sẵn có hoặc tiến hành các cuộc điều tra mang tính đại diện quốc gia đối 

với một số lĩnh vực ưu tiên để có thể cung cấp thông tin chính xác và toàn diện cho 

công tác hoạch định chính sách. Về lâu dài, cần có những chiến lược dài hạn về đầu tư 

kinh phí để thực hiện những điều tra quốc gia định kỳ về một số lĩnh vực ưu tiên. 

 Xây dựng chính sách phát triển hệ thống y tế tổng thể đồng bộ để có mô hình quản lý 

hệ thống y tế phù hợp cả công và tư. 

 Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch thực hiện chính sách y tế. Mở 

các khoá đào tạo định kỳ cho cán bộ chủ chốt ở các tuyến về lập kế hoạch thực hiện 

chính sách từ các nguồn kinh phí khác nhau. 

 Mở rộng diện bao phủ của dự án do Viện Chiến lược và Chính sách y tế thực hiện 

bằng cách chia sẻ thông tin và kết quả của dự án một cách rộng rãi. Chia sẻ những kết 

quả của dự án EVIPNET đã đạt được.  
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 Hướng tới thể chế hoá năng lực xây dựng chính sách cho các cán bộ làm việc trong 

lĩnh vực này ở Bộ Y tế. Bên cạnh đó phải có quy định bắt buộc có chứng chỉ về hoạch 

định chính sách đối với cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.  

 Xây dựng và triển khai quy trình theo dõi đánh giá chính sách y tế nói chung và hành 

nghề y tế tư nhân nói riêng, giúp cho cán bộ tuyến dưới có thể theo dõi đánh giá về 

chất lượng dịch vụ y tế tư nhân. Bộ Y tế cần có kế hoạch bổ sung đủ nguồn lực cho 

đơn vị theo dõi giám sát hành nghề y dược tư nhân (nhân lực, tài chính v.v.) để có thể 

đảm đương được nhiệm vụ của mình. 

 Quy định bắt buộc có chứng chỉ về quản lý bệnh viện đối với cán bộ quản lý ở các 

bệnh viện công và tư. 

14.2. Nâng cao năng lực cung cấp bằng chứng cho xây dựng chính sách 

 Tổ chức các khoá đào tạo tăng cường năng lực cho các nghiên cứu viên về tổng hợp 

kết quả nghiên cứu, chuyển tải với hình thức phù hợp tới nhà hoạch định chính sách 

(báo cáo đề xuất chính sách (policy brief), bản tóm tắt dữ liệu (fact sheets), v.v.), và 

các kỹ năng nghiên cứu cần thiết (thiết kế, thực hiện nghiên cứu, phân tích số liệu, 

viết báo cáo, truyền thông chính sách…), kỹ năng rà soát có hệ thống (systematic 

review), phân tích số liệu nâng cao nhằm khai thác tận dụng hệ thống dữ liệu y tế sẵn 

có phục vụ cho hoạch định chính sách. Về lâu dài, nên có những quy định về những 

kỹ năng mà các nghiên cứu viên phải có để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

 Xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi về các lĩnh vực 

chuyên môn và chính sách trong hệ thống y tế để có thể giữ vai trò tư vấn kỹ thuật 

trong quá trình xây dựng chính sách.  

 Tổ chức khoá cập nhật và chuyên sâu dành cho lãnh đạo cao cấp (Flagship course) về 

đổi mới y tế được điều chỉnh nội dung phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam trên diện 

rộng. 

 Kết nối những cơ sở chuyên cung cấp bằng chứng cho công tác hoạch định chính sách 

(viện, trường đại học), thiết lập cơ sở dữ liệu chung, cung cấp và chia sẻ thông tin cho 

các cá nhân, đơn vị để có thể tăng cường nguồn lực thực hiện các nghiên cứu có chất 

lượng cao.  

 Củng cố hệ thống thông tin quản lý y tế (HMIS) và các cơ sở dữ liệu với các nguồn 

thông tin chính thống khác, dễ tiếp cận đối với người sử dụng. 

 Hội thảo tư vấn giữa nhà hoạch định chính sách và nghiên cứu với các bên liên quan 

đưa ra chương trình nghiên cứu ưu tiên trong ngành. Xây dựng quy trình đưa ra định 

hướng ưu tiên trong nghiên cứu hằng năm và vận động tăng kinh phí đáp ứng ưu tiên 

nghiên cứu của ngành. 
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Phụ lục 1: Tóm tắt các nhiệm vụ đã đề ra, các vấn đề ƣu tiên và giải pháp  

I. Các nhiệm vụ đã đề ra và giải pháp tiếp tục thực hiện (các chƣơng tổng quan) 

1. Nhân lực y tế 

Nhiệm vụ đã đề ra Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt (Khó khăn, 
hạn chế) 

Khuyến nghị giải pháp đưa vào Kế hoạch 2012 

 Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ 
về số lượng, cơ cấu và phân bố cân 
đối hơn 

 Nhân lực y tế phân bổ không đồng đều giữa các 
vùng địa lý 

 Các chính sách sử dụng, tuyển dụng chưa hợp 
lý (thu nhập thấp)  

 Dịch chuyển nhân lực y tế từ miền núi về đồng 
bằng, tuyến dưới lên tuyến trên, dự phòng sang 
điều trị  

 Thiếu cán bộ y tế cho một số lĩnh vực như lao, 
phong, tâm thần, y học dự phòng do thu nhập 
thấp, điều kiện làm việc không tốt 

 Tiếp tục xây dựng các chính sách ưu tiên phù hợp cho 
các vùng khó khăn, các lĩnh vực thiếu cán bộ như lao, 
phong, tâm thần. Nghiên cứu mô hình sử dụng nhân lực 
y tế phù hợp cho vùng khó khăn 

 Cải thiện hệ thống thông tin nhân lực y tế (bao gồm 
nhân lực y tế tư nhân) 

 Đánh giá hiệu quả của các hình thức đào tạo đặc biệt 
với mục tiêu cung cấp nhân lực y tế cho các vùng miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, tuyến cơ sở đã sử dụng trong 
nhiều năm qua. Dựa trên kết quả đánh giá này để có 
những điều chỉnh thích hợp 

 Nâng cao chất lượng đào tạo và đảm 
bảo hiệu quả hoạt động của nhân lực 
y tế 

 Chất lượng giáo dục đào tạo nhân lực y tế chưa 
đáp ứng nhu cầu sử dụng 

 Kiểm định giáo dục chưa có các tiêu chí đặc thù 
cho giáo dục y học 

 Chưa có các quy định về đào tạo, đào tạo lại 
cho cán bộ y tế đáp ứng các nội dung trong Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh 

 Nhiều khóa đào tạo lại không đủ người học do 
cơ sở y tế thiếu người làm việc và một số cán bộ 
y tế không muốn đi học xa 

 Chưa có các tiêu chuẩn năng lực cần thiết cho 
từng loại nhân viên y tế để làm tiêu chuẩn đầu ra 
của đào tạo 

 Xây dựng kế hoạch dài hạn tổng thể về đổi mới toàn 
diện công tác giáo dục y học cho toàn bộ hệ thống đào 
tạo nhân lực y tế, sử dụng các bài học kinh nghiệm từ 
trong nước và quốc tế. 

 Xây dựng các tiêu chí kiểm định đặc thù cho đào tạo các 
chuyên ngành khoa học sức khỏe và đưa vào sử dụng 
trong hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục chung. 

 Xây dựng kế hoạch tổng thể dài hạn cũng như các quy 
định về công tác đào tạo lại, đào tạo liên tục, đáp ứng 
các nội dung về cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế trong 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, nâng cao năng 
lực cho cán bộ y tế, chú ý tới ứng dụng đào tạo từ xa, e-
learning và các hình thức đào tạo phù hợp với nhân lực 
y tế các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. 
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Nhiệm vụ đã đề ra Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt (Khó khăn, 
hạn chế) 

Khuyến nghị giải pháp đưa vào Kế hoạch 2012 

 Triển khai xây dựng các tiêu chuẩn năng lực cần thiết 
cho từng loại nhân viên y tế 

2. Tài chính y tế 

Nhiệm vụ đã đề ra Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt 
(Khó khăn, hạn chế) 

Khuyến nghị giải pháp đưa vào Kế hoạch 2012 

 Đạt tỷ lệ chi NSNN cho y tế 10% 
tổng chi NSNN 

 Khó khăn về kinh tế vĩ mô dẫn đến việc thắt chặt 
NSNN, giảm chi tiêu công, hạn chế phát hành 
trái phiếu chính phủ 

 Xây dựng và thực hiện kế họach chi tiêu trung hạn giai 
đoạn tiếp theo 

 

 Đổi mới cơ chế phân bổ NSNN cho 
các cơ sở y tế theo hướng dựa vào 
kết quả hoạt động và các chỉ tiêu đầu 
ra 

 Chưa có hướng dẫn cho việc phân bổ NSNN 
theo kết quả hoạt động và các chỉ tiêu đầu ra 

 Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phân bổ ngân sách dựa 
theo kết quả hoạt động và chỉ tiêu đầu ra 

 

 Đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ 
chế tài chính của các cơ sở y tế 
công lập theo hướng tự chủ, công 
khai, minh bạch 

 Chưa có đánh giá dự báo tác động của Nghị 
định Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính 
đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

 Một số điều kiện môi trường kinh tế xã hội và 
các yếu tố ngoài ngành y tế chưa phù hợp cho 
việc thực hiện tự chủ  

 Việc theo dõi, kiểm soát hoạt động tự chủ chưa 
được thực hiện tốt do hạn chế về nhân lực và 
công cụ 

 Cần đánh giá dự báo tác động của Nghị định Đổi mới cơ 
chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự 
nghiệp công lập 

 Xây dựng chính sách đồng bộ hóa và hài hòa hóa quá 
trình tự chủ trong ngành y tế với các yếu tố bên ngoài  

 Tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với việc 
thực hiện tự chủ 

 Tăng cường hiệu quả sử dụng các 
nguồn tài chính đang có 

 Chưa kiểm soát hiệu quả tình trạng lạm dụng 
thuốc, xét nghiệm 

 Thiếu thông tin về chi phí hiệu quả các can thiệp 
y tế  

 Chưa có đánh giá đầy đủ về vấn nạn tham 
nhũng trong ngành y tế  

 

 Tăng cường kiểm soát tính hợp lý của chỉ định thuốc, 
xét nghiệm dựa trên các hướng dẫn thực hành 

 Đẩy mạnh việc sử dụng thông tin về chi phí - hiệu quả 
trong ra quyết định lựa chọn các can thiệp y tế (chương 
trình, thuốc, xét nghiệm...)  

 Cần có đánh giá xác đáng về vấn nạn tham nhũng trong 
ngành y tế và đề xuất các giải pháp phòng chống phù 
hợp 

 Kiểm soát chi phí y tế, giảm dần tỷ 
trọng chi tiêu trực tiếp từ tiền túi của 

 Tỷ lệ chi tiền túi vẫn ở mức cao hơn khuyến cáo 
của WHO (30%) 

 Cần đẩy nhanh việc xây dựng hướng dẫn điều trị chuẩn 
cho các bệnh thông thường, Thiết lập cơ chế giám sát 
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người dân trong tổng chi cho y tế  Tỷ lệ hộ gia đình mắc chi phí y tế thảm họa vẫn 
còn cao và không giảm qua thời gian 

 Chi trả theo phí dịch vụ đang được áp dụng chủ 
yếu và gây nhiều tác động tiêu cực  

thường xuyên và hiệu quả giá thuốc và dịch vụ y tế 

 Xây dựng kế hoạch và lộ trình đổi mới cơ chế chi trả 
dịch vụ bệnh viện 

 

3. Dƣợc, Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng y tế 

Nhiệm vụ đã đề ra Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt 
(Khó khăn, hạn chế) 

Khuyến nghị giải pháp đưa vào Kế hoạch 2012 

 Tăng cường sử dụng hợp lý thuốc 
kháng sinh  

 Chưa giám sát được việc sử dụng kháng sinh cả 
trong bệnh viện, cộng đồng và ngành chăn nuôi  

 Thành lập mạng lưới giám sát sử dụng kháng sinh ở 
bệnh viện và cộng đồng  

 Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
trong việc giám sát sử dụng kháng sinh đối với vật nuôi  

 Kiểm soát chặt chẽ giá thuốc   Một số cơ chế kiểm soát giá thuốc chưa được 
bổ sung, sửa đổi kịp thời  

 Thiết lập cơ chế kiểm soát giá thuốc với sự tham gia của 
các cơ quan ngoài ngành y tế 

 Bổ sung, hoàn thiện một số cơ chế kiểm soát giá thuốc 
(như đấu thầu thuốc, quy định về thặng số bán buôn tối 
đa v.v. đối với một số nhóm thuốc chủ yếu, cơ chế xử 
phạt đối với các trường hợp vi phạm v.v.). 

 Xác định một số (hay tất cả) thuốc thiết yếu đề nghi nhà 
nước trợ giá khi có biến động về giá  

 Thực hiện tốt các quy chế đã ban 
hành  

 Nhiều quy chế liên quan đến sử dụng và lưu 
thông thuốc chưa được thực hiện  

 Xử phạt nghiêm minh các hành vi vị phạm các quy chế 
đã ban hành, ví dụ quy chế kê và bán thuốc theo đơn 

 Đầu tư trang thiết bị thích hợp cho 
các tuyến 

 Thiếu quan tâm đến trang thiết bị tối cần cho 
tuyến y tế cơ sở 

 Cập nhật danh mục trang thiết bị cho các cơ sở y tế tại 
các tuyến khác nhau.  

 Đẩy mạnh đầu tư cơ bản cho các cơ 
sở y tế  

 Ngân sách công (địa phương và trung ương) 
không đáp ứng được nhu cầu tăng nhanh về hạ 
tầng cơ sở cho y tế 

 Tăng cường nguồn lực xã hội cho hạ tầng cơ sở y tế. 

4. Thông tin y tế 

Nhiệm vụ đã đề ra Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt 
(Khó khăn, hạn chế) 

Khuyến nghị giải pháp đưa vào Kế hoạch 2012 
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1. Hoàn thiện chính sách, kế hoạch 
phát triển hệ thống thông tin y tế  

 

 Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế vẫn 
chưa được ban hành. Sau khi được ban hành 
sẽ còn phải xây dựng tiếp nhiều quy định để 
thực hiện. 

 Chưa xây dựng được quy chế phối hợp, chia sẻ 
thông tin trong ngành y tế và với các bộ/ ngành 
liên quan.  

 Thiếu các văn bản quy định nghĩa vụ và trách 
nhiệm cập nhật, báo cáo số liệu về hoạt động 
cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở y, dược tư 
nhân.  

 Hệ thống chỉ số, ghi chép và báo cáo thống kê y 
tế, tài liệu hướng dẫn về thông tin quản lý y tế, 
thông tin bệnh viện, thông tin về YTDP và phòng 
chống dịch bệnh chưa hoàn chỉnh.  

 

 Xây dựng và hoàn thiện các chính sách về hệ thống 
quản lý thông tin y tế, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả 
và đáp ứng Khung pháp lý của nhà nước ở cả khu vực y 
tế công lập và tư nhân trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu 
thông tin y tế.  

 Xây dựng và triển khai văn bản pháp quy về tổ chức 
nhân lực, ngân sách cho hoạt động thống kê các cấp, 
quy định rõ chức năng nhiệm vụ cho lãnh đạo, cán bộ 
thống kê tổng hợp từ tuyến trung ương, tỉnh/thành phố, 
tuyến huyện, tuyến xã 

 Rà soát, xây dựng hệ thống chỉ số, sổ sách ghi chép, 
báo cáo thống kê y tế, tài liệu hướng dẫn về thông tin 
quản lý y tế, thông tin bệnh viện, thông tin YTDP và 
phòng chống dịch bệnh, thông tin liên quan đến giảng 
dạy và nghiên cứu. Phân cấp hệ thống chỉ tiêu cho các 
tuyến. Xây dựng từ điển chỉ số.  

2. Tăng cường khả năng đáp ứng nhu 
cầu sử dụng thông tin, số liệu  

 

 Chất lượng số liệu thống kê chưa được đánh giá 
theo 6 tiêu chí chất lượng (tính phù hợp, tính 
chính xác, tính kịp thời, khả năng tiếp cận, khả 
năng giải thích, tính chặt chẽ).  

 Thông tin về một số lĩnh vực vẫn còn đang thiếu, 
ví dụ các hoạt động của y tế tư nhân, nguyên 
nhân tử vong, yếu tố nguy cơ bệnh không lây 
nhiễm, hoạt động ―xã hội hóa‖ của các cơ sở y 
tế công lập, thông tin chi tiết về nhân lực y tế... 
Chưa tăng cường hệ thống ghi nhận bệnh 
không lây nhiễm, khai tử trong cộng đồng.  

 Chưa xây dựng được đề xuất để huy động vốn 
thực hiện Điều tra Y tế Quốc gia lần 2. 

 Tỷ lệ số chỉ tiêu thống kê trong Niên giám thống 
kê y tế được chia theo giới chưa nhiều.  

 Hợp tác chặt chẽ và cung cấp, trao đổi thông tin với các 
vụ, cục, các chương trình y tế quốc gia và các bộ, ngành 
liên quan để thu thập, xử lý, cung cấp và chia sẻ thông 
tin trong ngành y tế và với các bộ/ngành liên quan, như 
Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tổng cục 
Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, BHXH và các bộ 
ngành khác. Tăng cường phổ biến thông tin với các hình 
thức đa dạng và phù hợp với người sử dụng.  

 Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu thông tin y tế để 
đảm bảo quản lý tập trung thống nhất một đầu mối, phân 
công trách nhiệm trong việc thu thập, chia sẻ số liệu. 

 Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế phù hợp 
với khả năng tài chính, kỹ thuật và nhu cầu sử dụng của 
từng tuyến, trong đó cần nâng cấp, xây dựng và ứng 
dụng phần mềm quản lý, xử lý, chuyển tải và lưu trữ 
thông tin, bảo đảm tất cả các cấp có thể xử lý được các 
báo cáo tổng hợp có liên quan.  

3. Tăng cường phổ biến thông tin, phân  Chính sách phổ biến và chia sẻ thông tin y tế  Tổ chức các cuộc đánh giá sâu và đánh giá toàn bộ hệ 
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tích và sử dụng số liệu thống kê 
 

chưa được xây dựng một cách cụ thể và rõ 
ràng, còn có tình trạng số liệu thống kê chậm 
được công bố nên công dụng bị hạn chế. 

 Niên giám thông kê y tế chưa được đưa lên 
mạng, được xuất bản chậm so với nhu cầu 
người sử dụng. 

 Chưa tăng cường khả năng phân tích, sử dụng 
số liệu ở quy mô đủ lớn. Số liệu thống kê mới 
chỉ được phân tích sơ bộ, chuyển số liệu thành 
những thông tin ban đầu; việc phân tích sâu và  
sử dung số liệu thống kê y tế cho lập kế hoạch, 
và hoạch định chính sách còn hạn chế.  

 Nhiều nguồn thông tin chưa có cơ chế phổ 
biến/công bố nên khó tiếp cận; kiến thức về sử 
dụng số liệu trong phân tích, đánh giá, dự báo 
của các nhà quản lý, kế hoạch và thống kê ở 
các tuyến còn hạn chế; kho dữ liệu của các 
tuyến còn nghèo nàn, chưa bao gồm số liệu liên 
quan của các nguồn khác nhau; chưa được 
quản lý một cách khoa học và chưa được cập 
nhật, lưu trữ và chuyển tải bằng phương tiện 
hiện đại.  

thống định kỳ để phát hiện những mặt đã đạt được, 
những khó khăn cần giải quyết đồng thời có các biện 
pháp xử phạt vi phạm hành chính trong Thống kê và 
hình thức kỷ luật khác.  

 Xây dựng cơ chế và tạo nguồn lực để tăng cường phổ 
biến và chia sẻ thông tin y tế với nhiều kênh khác nhau. 

 

5. Chăm sóc sức khỏe ban đầu, YTDP và các chƣơng trình mục tiêu y tế quốc gia 

Nhiệm vụ đã đề ra Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt 
(Khó khăn, hạn chế) 

Khuyến nghị giải pháp đưa vào Kế hoạch 2012 

1. Không để xảy ra dịch bệnh lớn, ứng 
phó với những bệnh dịch mới lạ. 

 Thiếu cán bộ chuyên môn để hoạt động. Ít cán 
bộ có kinh nghiệm, chuyên môn giỏi, được đào 
tạo tốt. 

 Công tác theo dõi, giám sát, khống chế dịch 
bệnh ở tuyến xã, huyện còn yếu. 

 Dịch sốt xuất huyết, tay – chân – miệng đã bùng 
phát ở nhiều địa phương phía nam trong 6 tháng 
đầu năm 2011. 

 Tăng cường công tác đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhân 
viên y tế trẻ chuyên ngành YTDP. 

 Mở các lớp tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở khi triển khai 
các chương trình/ dự án. 

 Củng cố tổ chức và hoạt động trạm y tế xã. Triển khai 
thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

 Tăng cường hỗ trợ, giám sát về mọi mặt của YTDP 
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 Ý thức phòng chống dịch bệnh trong nhân dân 
và chính quyền cơ sở ở nhiều nơi còn thấp. 

tuyến trên đối với tuyến dưới. 

 Thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ nhân viên y tế 
làm công tác YTDP mới được Chính phủ ban hành 
(lương, phụ cấp..). 

 Tăng cường hoạt động TT-GDSK và vận động chính 
sách ở tuyến cơ sở. 

2.Phòng chống HIV/AIDS, phòng chống 
bệnh lao, phong, sốt rét, sốt xuất 
huyết… và các bệnh lây nhiễm. Tiêm 
chủng mở rộng. 

 Nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con 
chưa được kiểm soát đầy đủ. Việc cung cấp 
thuốc kháng retro vi-rút (ARV) điều trị còn hạn 
chế. 

 Bệnh lao đa kháng thuốc xuất hiện. 

 Bệnh sốt xuất huyết vẫn còn phổ biến (gần 
100 000 người mắc). 

 Cán bộ y tế cơ sở được đào tạo về tiêm chủng 
mở rộng còn ít, ảnh hưởng đến chất lượng tiêm 
chủng vắc-xin. 

 Xu hướng lây nhiễm HIV qua đường tình dục gia 
tăng. Tình trạng kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS 
vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. 

 Tăng cường số lượng, chất lượng TT-GDSK về phòng 
chống HIV/AIDS và các bệnh dịch lây nhiễm nguy hiểm 
ở cả tuyến trung ương và địa phương. 

 Đa dạng các thông điệp và hình thức truyền thông để 
các đối tượng đích tiếp nhận được kiến thức và thay đổi 
hành vi. 

 Củng cố mạng lưới y tế xã, y tế thôn bản và duy trì hoạt 
động tốt. 

 Tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát, phát hiện sớm 
bệnh gây dịch. 

3. Nâng cao chất lượng và bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 

 Ngành y tế mới được đảm nhận nhiệm vụ là đầu 
mối đảm bảo ATVSTP, sự phối hợp liên ngành 
mới đạt kết quả bước đầu. 

 Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, nguồn 
nhân lực cho công tác ATVSTP của ngành y tế 
ở tuyến tỉnh, huyện còn yếu kém, thiếu thốn 
nhiều. 

 Thói quen của người dân trong sản xuất, mua 
bán, chế biến, sử dụng thực phẩm không an 
toàn vệ sinh chưa có thay đổi nhiều. 

 Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát ATVSTP 
chưa bao phủ rộng rãi, đặc biệt là các cơ sở sản 
xuất, ăn uống nhỏ lẻ; các chợ truyền thống và 
vùng nông thôn. 

 Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản pháp quy về 
ATVSTP để phân định rõ trách nhiệm thực hiện. 

 Tiếp tục đầu tư cho đào tạo nhân viên, trang thiết bị, cơ 
sở vật chất phục vụ cho công tác ATVSTP ở cả 3 tuyến 
trung ương, tỉnh và huyện/thị. 

 Tăng cường bổ sung số lượng và chất lượng các lần 
thanh tra ATVSTP/thanh tra các cơ sở chế biến thực 
phẩm, nhà ăn tập thể, cơ sở ăn uống công cộng… 

 Đẩy mạnh công tác TT-GDSK về ATVSTP trong cộng 
đồng, trường học, cơ quan xí nghiệp và trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng. 
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 Ngộ độc thực phẩm tập thể vẫn xảy ra, đặc biệt 
là ở các khu công nghiệp. 

4. Quản lý môi trường y tế, kiềm chế 
các yếu tố rủi ro đối với sức khỏe do ô 
nhiễm môi trường, lối sống chưa lành 
mạnh. Cụ thể: 
 Quản lý chất thải y tế. 

 Quản lý sức khỏe nghề nghiệp. 

 Phòng chống tai nạn thương tích. 

 Sức khỏe môi trường cộng đồng. 

 Ứng phó với thiên tai, thảm họa và 
biến đổi khí hậu. 

 Sức khỏe do lối sống, sức khỏe học 
sinh, sức khỏe người già. 

 Ô nhiễm môi trường gia tăng theo đà công 
nghiệp hóa, đô thị hóa và tăng dân số. 

 Các hoạt động xử lý chất thải y tế, an toàn vệ 
sinh lao động, phòng chống tai nạn thương tích, 
CSSK học sinh, CSSK người cao tuổi… mới chỉ 
thành công bước đầu. 

 Còn những yếu kém và thiếu các nguồn lực cần 
thiết. 

 Sự phối hợp liên ngành trong một số vấn đề sức 
khỏe công cộng (tai nạn thương tích, sức khỏe 
nghề nghiệp,bạo hành gia đình, phòng chống 
tác hại thuốc lá và lạm dụng bia rượu…) chưa 
thực sự chặt chẽ ở nhiều cấp. 

 Kế hoạch quốc gia về phòng chống các bệnh 
không lây nhiễm giai đoạn 2011–2015 đã dự 
thảo nhưng chưa ban hành. 

  

 Đẩy mạnh TT-GDSK nâng cao nhận thức và thực hành 
của cộng đồng và người lãnh đạo về BVSK, BVMT, xây 
dựng nếp sống lành mạnh. 

 Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình/ dự 
án mục tiêu quốc gia về y tế năm 2011 tại mỗi địa 
phương trong đó có các dự án YTDP. 

 Vận động chính sách để Quốc hội thông qua Luật Phòng 
chống tác hại thuốc lá vào quý 1/2012. 

 Phối hợp liên ngành chặt chẽ để cùng giải quyết những 
vấn đề sức khỏe cộng đồng có liên quan đến nhiều bộ, 
ngành. 

 Tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về 
chuyên gia, kỹ thuật và tài chính trong mỗi chương trình/ 
dự án về YTDP. 

5. Hoàn chỉnh mô hình tổ chức và củng 
cố mạng lưới y tế cơ sở. 

 Y tế cơ sở chịu sức ép công việc nhiều nhưng 
đầu tư còn chưa tương xứng: đào tạo chuyên 
môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, cơ 
chế chính sách. 

 Sự chỉ đạo dọc của nhiều cục, vụ của Bộ Y tế 
đối với tuyến y tế cơ sở cần có sự điều phối, 
lồng ghép nhưng chưa làm được. 

 Triển khai thực hiện sớm và rộng rãi Chuẩn quốc gia về 
YTDP theo hướng dẫn của Bộ y tế. 

 Tăng cường sự hỗ trợ, giám sát của y tế tuyến tỉnh đối 
với y tế tuyến huyện, xã về YTDP, CSSK ban đầu và các 
chương trình/ dự án mục tiêu quốc gia y tế. 

6. Tăng cường công tác truyền thông, 
giáo dục sức khỏe. 

 Nhận thức của cán bộ, nhân dân về bảo vệ, 
chăm sóc, nâng cao sức khỏe còn hạn chế. Các 
hành vi có hại cho sức khỏe còn khá phổ biến. 

 Người làm TTGDSK chưa được đào tạo chuyên 
môn tốt, kỹ năng nghề nghiệp yếu. 

 Các hình thức và thông điệp TTGDSK chưa 
phong phú, sinh động, hấp dẫn. 

 Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, phát 
thanh, truyền hình, báo trung ương và địa phương… 
tăng cường tần suất và chất lượng các sản phẩm truyền 
thông BVSK, phòng chống dịch bệnh… 

 Khuyến khích và hỗ trợ các hình thức văn nghệ dân gian 
sáng tác, biểu diễn các đề tài về YTDP tại cộng đồng. 

 Khuyến khích và hỗ trợ việc thành lập, hoạt động các 
câu lạc bộ sức khỏe cho các đối tượng dân chúng khác 
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Nhiệm vụ đã đề ra Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt 
(Khó khăn, hạn chế) 

Khuyến nghị giải pháp đưa vào Kế hoạch 2012 

 Phong trào luyện tập TDTT BVSK chưa phát 
triển sâu rộng, chưa được tổ chức tốt ở cộng 
đồng. 

nhau ở cộng đồng. 

6. Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhiệm vụ đã đề ra Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt 
(Khó khăn, hạn chế) 

Khuyến nghị giải pháp đưa vào Kế hoạch 2012 

1. Khả năng tiếp cận và công bằng   

 Hoàn chỉnh mô hình tổ chức y tế 
tuyến huyện 

 Mô hình y tế tuyến huyện chưa thống nhất  Tiếp tục đánh giá thực hiện Thông tư 03 để có mô hình 
thống nhất 

 Tạo thuận lợi và bảo đảm quyền lợi 
người bệnh BHYT 

 Vấn đề chuyển tuyến, thủ tục hành chính, thanh 
toán KBCB BHYT còn nhiều phức tạp và vướng 
mắc 

 Thực hiện KBCB theo phân tuyến kỹ thuật đã có điều 
chỉnh, cải tiến quy trình KBCB BHYT 

2. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ 
KBCB 

  

 Khắc phục tình trạng quá tải bệnh 
viện 

 Tình trạng quá tải khá phổ biến ở một số bệnh 
viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, một số bệnh 
viện chuyên khoa 

 Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài 
khắc phục quá tải bệnh viện 

 Chuẩn hóa chất lượng dịch vụ y tế, 
chất lượng bệnh viện, từng bước 
tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và 
quốc tế 

 Chưa có hệ thống quản lý chất lượng trong 
ngành y tế 

 Nhận thức về quản lý chất lượng dịch vụ trong 
cán bộ quản lý còn hạn chế 

 Chưa thực sự quan tâm đến chất lượng dịch vụ 
đáp ứng sự hài lòng của người bệnh 

 Các mô hình, phương pháp chất lượng mới chỉ 
áp dụng ở số ít bệnh viện 

 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong KBCB tại Bộ 
Y tế, Sở Y tế, các cơ sở KBCB sau khi ban hành Thông 
tư hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện 

 Thúc đẩy sự ra đời của Tổ chức chứng nhận chất lượng 

 Thừa nhận một số bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện 
nước ngoài 

 Tăng cường vận động, nâng cao nhận thức, đào tạo về 
quản lý chất lượng trong y tế 

 Triển khai áp dụng các phương pháp chất lượng tại các 
cơ sở KBCB 

 Nâng cao y đức  Cơ chế tiền lương, phụ cấp chưa bảo đảm chế 
độ đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ y tế. 

 Tác động của cơ chế thị trường đến cán bộ y tế 

 Có cơ chế chính sách cải thiện chế độ tiền lương, thu 
nhập cho cán bộ y tế công lập. 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát sự tuân thủ Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh, quy tắc ứng xử trong ngành y tế. 



Phụ lục 1: Tóm tắt các nhiệm vụ đã đề ra, các vấn đề ưu tiên và giải pháp 

175 

 

Nhiệm vụ đã đề ra Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt 
(Khó khăn, hạn chế) 

Khuyến nghị giải pháp đưa vào Kế hoạch 2012 

 

 Bổ sung, cập nhật các hướng dẫn 
chuyên môn 

 Số lượng các hướng dẫn chuyên môn: hướng 
dẫn điều trị, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, quy 
trình chăm sóc rất lớn, thiếu nguồn lực thực hiện 

 Tiếp tục bổ sung, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn, 
tập trung vào các kỹ thuật thông thường, bệnh thường 
gặp, kỹ thuật phổ biến.  

 Triển khai thí điểm đánh giá việc thực hiện các hướng 
dẫn chuyên môn 

 Hoàn thiện hệ thống đăng ký, cấp 
phép, cấp chứng chỉ hành nghề; 
Phát triển chuyên môn liên tục 

 Nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến 
cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề chưa được 
phê chuẩn 

 Triển khai thực hiện cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề 
theo lộ trình. Thiết lập hệ thống đăng ký hành nghề để 
hỗ trợ cho công tác quản lý hành nghề. 

 Tăng cường đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục 

3. Nâng cao năng lực quản lý, tăng 
cƣờng hiệu quả trong KBCB 

  

 Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài 
chính của cơ sở y tế công lập theo 
hướng tự chủ, công khai, minh bạch 

 Khung giá viện phí đã quá cũ không phù hợp, 
không bảo đảm thu hồi chi phí trong KBCB 

 Mặt trái của cơ chế tự chủ gây khó khăn cho 
giảm tải bệnh viện tuyến trên và có nguy cơ lạm 
dụng thuốc, xét nghiệm, kỹ thuật 

 Bổ sung, sửa đổi khung giá viện phí theo hướng tính 
đúng, tính đủ bảo đảm sự vận hành và phát triển bệnh 
viện. 

 Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách và cơ chế chi trả 
dịch vụ KBCB (mở rộng chi trả theo định suất, áp dụng 
thí điểm chi trả theo nhóm chẩn đoán) 

 Thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí bệnh viện 

 Thực hiện đánh giá công nghệ y tế 
nhằm kiểm soát và loại bỏ những 
công nghệ, thuốc, kỹ thuật kém hiệu 
quả 

 Chưa thực hiện đánh giá công nghệ y tế, chưa 
có kinh nghiệm. 

 Thực hiện thí điểm đánh giá công nghệ y tế 

 Đánh giá và phát triển các giải pháp 
huy động nguồn lực xã hội hóa phù 
hợp 

 Một số bất cập trong việc thực hiện liên doanh, 
liên kết, góp vốn đầu tư trang thiết bị bệnh viện  

 Tiếp tục đánh giá việc thực hiện liên doanh, liên kết, các 
hình thức tư nhân tham gia đầu tư ở các cơ sở KBCB 
công lập để có định hướng loại hình phù hợp. 

7. DS - KHHGĐ và chăm sóc SKSS 

Nhiệm vụ đã đề ra  
 

Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt Khuyến nghị - giải pháp đƣa vào kế hoạch 2012 
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Nhiệm vụ đã đề ra  
 

Các vấn đề chƣa đƣợc giải quyết tốt Khuyến nghị - giải pháp đƣa vào kế hoạch 2012 

 Duy trì mức sinh thay thế dưới 2,10. 

 Bảo đảm cân bằng giới tính hợp lý. 

 Nâng cao chất lượng dân số. 

 28/63 tỉnh/thành phố chưa đạt mức sinh thay 
thế, thậm chí có địa phương đã tăng mức sinh 
trở lại.  

 Tỷ số giới tính khi sinh có xu hướng tăng nhanh. 

 Chất lượng dân số chậm được cải thiện. 

  

 Xây dựng và triển khai các dự án nhằm thực hiện Chiến 
lược DS và SKSS.  

 Tăng cường chỉ đạo  thực hiện Nghị quyết số 47-
NQ/TW. 

 Xây dựng kế hoạch hành động về DS – SKSS 5 năm 
2011–2015. 

 

 
 Làm tốt công tác chăm sóc SKSS, 

sức khỏe bà mẹ trẻ em. 

 

 Chỉ số sức khỏe bà mẹ và trẻ em các vùng miền 
núi khó khăn còn cách biệt khá xa so với vùng 
đồng bằng. 

 Bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản và lây truyền 
qua đường tình dục còn khá phổ biến. 

 Sàng lọc phát hiện sớm ung thư đường sinh sản 
chưa triển khai rộng rãi. 

 SKSS các đối tượng đặc thù: VTN, người khuyết 
tật, người cao tuổi, người ở vùng khó khăn … 
chưa được quan tâm đúng mức. 

 Giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ 
em. 

 Nguy cơ gánh nặng kép về dinh dưỡng: vừa suy 
dinh dưỡng thể thấp còi nhưng lại vừa tăng tỷ lệ 
thừa cân, béo phì. 

 Bộ Y tế sớm hoàn thành Chiến lược Quốc gia dinh 
dưỡng giai đoạn 2011–2020 trình Chính phủ phê duyệt. 

 Nâng cao chất lượng dịch vụ SKSS 
bao gồm cả KHHGĐ. 

 Mạng lưới cung cấp dịch vụ SKSS còn thiếu về 
nguồn lực: nhân lực, tài chính, năng lực. 

 Xây dựng và ban hành quy hoạch mạng lưới sản – nhi. 

 Đầu tư ngân sách thỏa đáng. 

 Tăng cường đào tạo và đào tạo lại về Hướng dẫn quốc 
gia dịch vụ chăm sóc SKSS. 

 Tăng cường giám sát chuyên môn kỹ thuật tại tất cả các 
tuyến. 

 

  



Phụ lục 1: Tóm tắt các nhiệm vụ đã đề ra, các vấn đề ưu tiên và giải pháp 

177 

 

II. Các vấn đề ƣu tiên và giải pháp (các chƣơng chuyên đề) 

1. Đổi mới cơ chế tài chính y tế  

Các vấn đề ƣu tiên 

Các giải pháp/hành động Kết quả cần đạt đƣợc 
năm 2012 Ngắn hạn (2012) Dài hạn (2015) 

1. Nguồn lực tài chính hạn chế    
 Chi công cho y tế mặc dù đã tăng qua 

các năm nhưng tỷ trọng còn thấp. 
 Tăng chi công thông qua tăng chi 

ngân sách và đặc biệt là tăng tỷ lệ 
bao phủ BHYT.  

 Phấn đấu năm 2015 chi công 
cho y tế đạt và duy trì ở mức 
trên 50% tổng chi cho y tế. 

 Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT 
so với 2011 

 Tài chính cho YTDP còn thấp. Việc 
giao quyền tự chủ theo Nghị định 43 
cho các đơn vị dự phòng chưa mang 
lại hiệu quả mong muốn. 

  Bỏ cách phân bổ ngân sách cho khối 
dự phòng theo biên chế.  

 Thực hiện việc phân bổ ngân sách 
cho khối dự phòng đảm bảo hoạt 
động thường xuyên như: lương, điện 
nước .v.v. và theo công việc được 
giao trong năm. 

 Thí điểm và thực hiện chi trả 
theo kết quả hoạt động  

 Chuyển đổi từ hình thức ―khoán 
kinh phí‖ theo Nghị định 43 sang 
―khoán việc‖, phân bổ NSNN 
theo kết quả đầu ra.  

 Có cơ chế thay cho cách 
phân bổ ngân sách cho 
khối dự phòng theo biên 
chế.  

 Phân bổ NSNN cho khối bệnh viện 
còn mang tính chất bình quân, bao 
cấp ngược, chưa thực sự khuyến 
khích người dân sử dụng dịch vụ bệnh 
viện ở tuyến dưới. 

 

  Bỏ chế độ phân bổ ngân sách bệnh 
viện theo giường bệnh. 

 Thực hiện cơ chế cấp ngân sách cho 
bệnh viện thông qua hỗ trợ tiền 
lương, bệnh viện tuyến dưới được hỗ 
trợ nhiều và ngược lại các bệnh viện 
tuyến trên được hỗ trợ ít, thu nhập 
của cán bộ phải dựa vào kết quả 
hoạt động của bệnh viện 

   Có văn bản kiến nghị bỏ 
chế độ phân bổ ngân sách 
bệnh viện theo giường 
bệnh. 

 Có văn bản kiến nghị thực 
hiện cơ chế cấp ngân sách 
cho bệnh viện thông qua hỗ 
trợ tiền lương, bảo đảm thu 
nhập của cán bộ y tế dựa 
vào kết quả hoạt động của 
bệnh viện 

2. Sử dụng tài chính chƣa hiệu quả    

 Giá dịch vụ bệnh viện gia tăng khó 
kiểm soát, trong đó có vấn đề lạm 
dụng thuốc và xét nghiệm, gây lãng 
phí nguồn lực 

 Sửa đổi kịp thời những bất cập trong 
phương thức chi trả theo phí dịch vụ 
và định suất. 

 thực hiện tính đủ, thu đủ bảo đảm 
tính minh bạch 

  Thí điểm và mở rộng phương 
thức thanh toán theo DRG 

 Thí điểm phương thức 
thanh toán theo DRG 

 Hệ thống tài chính y tế chưa tạo động  Thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch  Nghiên cứu đổi mới cơ bản cơ  Đề xuất phương án đổi mới 
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lực làm việc hiệu quả của đội ngũ cán 
bộ y tế 

vụ y tế, áp dụng cơ chế chi trả trọn 
gói, hoặc định suất, qua đó khuyến 
khích cán bộ y tế cung ứng dịch vụ 
có hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy 
trình chuyên môn, làm cơ sở để thực 
hiện thù lao dựa vào kết quả làm 
việc.  

 Thực hiện tốt các quyết định của 
Chính phủ về tăng mức phụ cấp thu 
hút, phụ cấp ưu đãi ngành, v.v.. 

 Thực hiện tốt các đề án đầu tư theo 
Quyết định 47-TTg, Quyết định 930-
TTg và Quyết định 950-TTg để đầu 
tư cho các bệnh viện đa khoa tuyến 
tỉnh, huyện và các trạm y tế xã. 

chế thù lao (trả công) hợp lý cho 
cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực 
cung ứng dịch vụ, khắc phục các 
hình thức tăng thu nhập bất hợp 
lý. 

cơ chế thù lao cho cán bộ, 
nhân viên trong lĩnh vực 
cung ứng dịch vụ y tế dựa 
vào kết quả làm việc. 

 Thực hiện tốt các đề án đầu 
tư theo Quyết định 47-TTg, 
Quyết định 930-TTg và 
Quyết định 950-TTg. 

 

 Hiệu quả mua sắm và sử dụng trang 
thiết bị y tế đắt tiền chưa được đánh 
giá 

 Đánh giá hiệu quả mua sắm và sử 
dụng trang thiết bị y tế đắt tiền 

 Chỉ đạo các đơn vị và địa phương 
tăng cường trách nhiệm trong việc 
kiểm soát mua sắm thuốc, thiết bị y 
tế nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả 
nguồn lực hạn hẹp dành cho y tế. 

 Xây dựng quy chế kiểm soát 
mua sắm và sử dụng trang thiết 
bị y tế đắt tiền 

 Có đề án nghiên cứu đánh 
giá hiệu quả mua sắm và 
sử dụng trang thiết bị y tế.  

 Có văn bản chỉ đạo các đơn 
vị và địa phương về việc 
kiểm soát mua sắm thuốc, 
thiết bị y tế. 

 NSNN hỗ trợ cho người cận nghèo và 
một số đối tượng khác mua thẻ BHYT 
được sử dụng rất thấp 

 

 Xây dựng quỹ hỗ trợ KBCB nhằm hỗ 
trợ cho người cận nghèo, người 
chưa có thẻ BHYT trong trường hợp 
khó khăn đột xuất có chi phí cao để 
tránh rơi vào bẫy nghèo đói.  

 Sửa đổi, bổ sung một số chế độ hỗ 
trợ từ Quỹ KBCB cho người nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số sống ở 
vùng khó khăn khi nằm điều trị nội trú 

 Nâng cao hiệu quả hỗ trợ người 
nghèo, cận nghèo và các đối 
tượng chính sách qua việc hỗ 
trợ mua BHYT, khắc phục tình 
trạng ―bao cấp ngược‖ (chuyển 
quỹ BHYT của vùng khó khăn 
cho vùng khá giả) 

 

  Có văn bản kiến nghị tăng 
mức hỗ trợ để khuyến khích 
người cận nghèo tham gia 
BHYT 

 Có văn bản kiến nghị xây 
dựng quỹ hỗ trợ KBCB cho 
người cận nghèo, người 
chưa có thẻ BHYT và trong 
trường hợp khó khăn đột 
xuất. 

 Đổi mới quản lý sử dụng 
Quỹ BHYT ở vùng khó khăn 

 Quản lý nhà nước về tài chính y tế 
chưa đủ mạnh để nâng cao tính hiệu 

 Tăng cường vai trò quản lý nhà nước 
thông qua các cơ chế quản lý và tăng 

 Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản 
lý tài chính nói chung và tài 

 Tiếp tục hoàn thiện cơ chế 
tự chủ của các cơ sở y tế 
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quả và minh bạch trong sử dụng 
nguồn lực.  

 

cường quản trị bệnh viện, bảo đảm 
công khai, minh bạch 

 Tăng NSNN hỗ trợ cho bệnh viện 
tuyến huyện, bệnh viện ở vùng núi, 
các bệnh viện phổi, tâm thần, phong 
v.v. 

chính bệnh viện nói riêng 

 Tiếp tục xác định quan niệm 
thống nhất về dịch vụ y tế với tư 
cách một hàng hoá đặc biệt, 
trong đó đòi hỏi vai trò của quản 
lý nhà nước cao hơn; trên cơ sở 
đó ban hành các cơ chế chính 
sách đồng bộ, tạo cơ chế để các 
bệnh viện vận hành có chất 
lượng và hiệu quả cao, bảo đảm 
công bằng, không để ai bị rơi 
vào bẫy nghèo đói do phải chi 
trả dịch vụ KBCB.  

công lập, bảo đảm công 
khai, minh bạch 

 Có biện pháp quản lý tài 
chính bệnh viện 

 Thực hiện tăng NSNN hỗ 
trợ cho bệnh viện tuyến 
huyện, bệnh viện ở vùng 
núi, các bệnh viện phổi, tâm 
thần, phong v.v. 

2. Đổi mới phƣơng thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh  

Các vấn đề ƣu tiên Các giải pháp/hành động Kết quả cần đạt đƣợc 
năm 2012 Ngắn hạn (2012) Dài hạn (2015) 

1. Thiếu định hƣớng mạnh và rõ ràng 

về đổi mới phƣơng thức chi trả 

   

 Chưa nhận thức được tác dụng chi 
phối rất lớn của phương thức chi trả 
đối với xu hướng sử dụng dịch vụ và 
động cơ hoạt động của mạng lưới 
cung ứng dịch vụ, do đó chưa có một 
kế hoạch tổng thể đổi mới sâu rộng về 
phương thức chi trả dịch vụ KBCB  

 Thiếu sự cam kết đúng mức ở cấp phê 
duyệt và ban hành chính sách để thúc 
đẩy và giám sát việc thực hiện. 

 Phương thức chi trả theo phí dịch vụ 
đang bộc lộ nhiều hạn chế và tác động 
tiêu cực 

 Tăng cường vận động định hướng 
chính sách/ văn bản chính sách, cho 
đổi mới phương thức chi trả --- Vận 
động chính sách tạo sự đồng thuận .. 
trong một kế hoạch hoạt động tổng 
thể - có lộ trình rõ ràng từ thí điểm -- 
đánh giá -- triển khai quy mô rộng. 

 Xây dựng một kế hoạch tổng thể cho 
đổi mới sâu rộng về phương thức chi 
trả dịch vụ.  

 Thể chế hoá yêu cầu và mục 
tiêu đổi mới thông qua các văn 
bản quy phạm pháp luật và các 
văn bản hướng dẫn triển khai 
đổi mới (Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh, Luật Bảo hiểm y tế) 

 Bản ghi nhớ, thông báo kết 
quả các hoạt động/ hội thảo 
vận động/ phổ biến chính 
sách được tổ chức 

 Báo cáo đánh giá kết quả 
và kế hoạch hoạt động 
trong thời gian tới (Đánh giá 
kết quả thí điểm Chi trả trọn 
gói sau 2 năm thực hiện, 
phổ biến kế hoạch hoạt 
động Đổi mới phương thức 
chi trả dịch vụ KBCB) 

 Một kế hoạch tổng thể 
được Bộ Y tế phê duyệt 

2. Năng lực và nguồn lực cho nghiên 

cứu áp dụng các phƣơng thức chi trả 
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tiến bộ còn hạn chế  

 Thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các 
Vụ, Cục, Đơn vị liên quan trong tiến 
trình đổi mới phương thức chi trả 

 Chưa có sự đầu tư đúng mức về nhân 
lực và tài chính cho nghiên cứu áp 
dụng các phương thức chi trả  

 Thành lập một đơn vị kỹ thuật chuyên 
trách nghiên cứu và triển khai đổi 
mới phương thức chi trả. 

 Vụ Kế hoạch-Tài chính là đầu mối 
soạn thảo kế hoạch về tổ chức và 
hoạt động để Đơn vị kỹ thuật sẽ 
được thành lập vào năm 2011. Ngân 
sách hoạt động cho đơn vị này đã 
được phân bổ từ dự án Phát triển 
nguồn nhân lực y tế 

 Ưu tiên đào tạo nâng cao năng lực 
nghiên cứu và áp dụng phương thức 
chi trả mới – DRG và định suất.  

 Ban chỉ đạo Đổi mới phương thức chi 
trả hoạt động theo quy chế thường 
xuyên, có sự phân công giữa các Vụ/ 
Cục (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 
Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ BHYT) và 
giám sát, thúc đẩy quá trình triển khai 
kế hoạch tổng thể cho đổi mới. 

 Xây dựng cơ chế ngân sách 
thƣờng xuyên, cùng với ngân 
sách tài trợ và vốn vay, cho một 
quá trình liên tục điều chỉnh và 
cập nhật phương pháp và nội 
dung của các phương thức chi 
trả mới (cơ sở dữ liệu và bằng 
chứng cho xây dựng chính sách/ 
văn bản liên quan) 

 Một lộ trình thực hiện áp dụng 
các phương thức chi trả tiến bộ 
hơn để dần thay thế  cho 
phương thức chi trả trực tiếp, 
bước đầu là sự kết hợp hài hòa 
hai phương thức chi trả - Định 
suất và DRG 

 Phương thức chi trả trọn gói 
theo trường hợp bệnh được 
triển khai trên thực tế tại ít nhất 
24 bệnh viện thuộc các tuyến 
khác nhau, cho 24 bệnh thường 
gặp 

 Đơn vị kỹ thuật được thành 
lập và đi vào hoạt động  

 Kế hoạch về tổ chức và 
hoạt động của Ban chỉ đạo 
và Đơn vị kỹ thuật được 
phê duyệt với các nội dung 
cụ thể về nhân lực và 
nguồn ngân sách  

 Báo cáo tiến độ (Đơn vị kỹ 
thuật báo cáo tới Ban chỉ 
đạo theo định kỳ) hằng quý 
về chương trình hoạt động 
đổi mới phương thức chi trả  

 
 
 

 Chưa quan tâm nghiên cứu đầy đủ các 
phương thức chi trả mới, không chỉ 
phương thức chi trả trọn gói theo 
trường hợp bệnh mà còn các phương 
thức khác nhau, ví dụ chi trả theo định 
suất 

 Xây dựng phương pháp và thực hiện 
hạch toán định suất cho chăm sóc 
sức khỏe ban đầu. 

 Xây dựng phương pháp và thực hiện 
tính toán mức chi trả theo DRG cho 
dịch vụ bệnh viện. Tiếp theo mô hình 
thí điểm cho 4 bệnh tại bệnh viện 
Thanh Nhàn và Ba vì, phương thức 
chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh 
sẽ được áp dụng cho 20 bệnh thông 
thường có tần suất cao nhất sẽ được 
thực hiện từ đầu năm 2013. (Nội 
dung này đã được Chính phủ/ Bộ Y 
tế cam kết trong văn kiên dự án Phát 

 Có cơ chế và chương trình cụ 
thể nâng cao năng lực chuyên 
ngành về hạch toán chi phí dịch 
vụ (HOSPITAL COSTING/ 
CODING) và năng lực xây dựng 
chính sách liên quan tới quản lý 
―giá cả‖ và chất lượng dịch vụ 
KBCB 

 Suất phí trong khoán định 
suất và thiết kế mô hình 
khoán định suất được điều 
chỉnh 

 
 
 Quy trình chuyên môn và 

dữ liệu chi phí theo trường 
hợp bệnh hoàn thành cho 
20 bệnh có tần suất cao 
(ngoài các quy trình đã 
hoàn thành cho 4 bệnh, 
tổng số các bệnh có quy 
trình chuyên môn bằng 24)  
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triển nguồn nhân lực y tế (Hợp phần 
3- Nâng cao năng lực quản lý cung 
ứng dịch vụ) vốn vay (và tài trợ) từ 
ADB và Chính phủ Australia) 

 Mô hình thí điểm phương thức chi trả 
theo kết quả hoạt động (RBF) (có thể 
dựa trên cơ sở lồng ghép hài hòa các 
phương thức kể cả Định suất, DRG 
và phí theo dịch vụ) đang được 
nghiên cứu và xây dựng với hỗ trợ tài 
chính và kỹ thuật từ Ngân hàng Thế 
giới. Giai đoạn thiết kế mô hình đang 
được thực hiện và theo kế hoạch sẽ 
được hoàn thành trong năm 2011 

3. Hệ thống thông tin quản lý KBCB và 

năng lực quản lý cung ứng - sử dụng 

dịch vụ KBCB chƣa đáp ứng yêu cầu 

đổi mới 

   

 Hệ thống dữ liệu chuyên môn lâm sàng 
và chi phí - nhất là thông tin điện tử, 
còn thiếu, chưa theo quy chuẩn – và 
không cập nhật 

 Phát triển ưu tiên hợp phần thông tin 
phân loại ca bệnh và loại dịch vụ 
(Thông tin lâm sàng theo phân loại 
quốc tế - ICD9CM và ICD10) để hỗ 
trợ và thúc đẩy ứng dụng công nghệ 
thông tin trong phát triển/ xử lý và áp 
dụng bằng chứng trên cơ sở thông 
tin/ dữ liệu 

 

 Xây dựng và phát triển hệ thống 
thông tin quản lý y tế theo một 
mô hình quản lý phù hợp với cơ 
chế quản lý dựa trên kết quả 
hoạt động (Performance Based) 

 Hệ thống phân loại can thiệp y tế 
theo mã phân loại quốc tế (áp 
dụng ICD9_CM) và Phân loại ca 
bệnh quốc tế (áp dụng ICD10 
AM) được xây dựng vào năm 
2012, quá trình đào tạo, chuyển 
giao kỹ thuật và áp dụng triển 
khai phân loại ca bệnh và phân 
loại can thiệp trên thực tế tại các 
bệnh viện bắt đầu từ 2013 

 Danh mục phân loại bệnh 
tật theo ICD10 và Phân loại 
can thiệp y tế theo ICD9-
CM được hoàn thành (trong 
một cơ sở dữ liệu chung về 
thông tin lâm sàng và thông 
tin chi phí) 

 Năng lực quản lý bệnh viện, nhất là 
quản lý tài chính và dịch vụ còn hạn 
chế  

 Hạn chế về năng lực quản lý và giám 

 Tăng cường đào tạo theo các mô 
hình phương thức cấp tài chính/ chi 
trả mới và triển khai thí điểm các 
phương thức khác nhau: ĐỊNH SUẤT 

 Thay đổi phương thức giám định 
/ kiểm tra và giám sát trong lĩnh 
vực KBCB 

 

 Khóa đào tạo ngắn hạn về 
phương thức chi trả được 
thực hiện 



Báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2011 

 

182 

 

sát của bên mua dịch vụ - Cơ quan 
BHXH Việt Nam 

và theo TRƯỜNG HỢP BỆNH 

 Chuẩn bị về kĩ thuật/ và xây dựng 
văn bản chính sách, đổi mới công tác 
giám sát / giám định BHYT 

 Tăng cường đào tạo/ đào tạo thực 
hành về giám định chuyên môn và tài 
chính 

 Nguồn chi trả cho dịch vụ KBCB còn 
phân tán và mô hình tổ chức cung ứng 
- chi trả - quản lý còn chưa định hình rõ  

  Hợp nhất các nguồn chi trả ở 
mức độ tổng thể nhất có thể 

 

 

3. Lộ trình phát triển bảo hiểm y tế toàn dân 

Các vấn đề ƣu tiên Các giải pháp/hành động Kết quả cần đạt đƣợc 
năm 2012 Ngắn hạn (2012) Dài hạn (2015) 

1. Trách nhiệm của chính quyền các 

cấp trong việc thực hiện chính sách 

BHYT không rõ ràng, thiếu cơ chế 

ràng buộc trách nhiệm 

 Rà soát, phân tích các văn bản pháp 
lý liên quan và tổng hợp các nghiên 
cứu đánh giá thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước tại các địa phương. 

 Kiến nghị ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật để cụ thể hóa đầy đủ 
nội dung quản lý nhà nước về BHYT, 
ràng buộc trách nhiệm của chính 
quyền các cấp trong thực hiện chính 
sách BHYT.  

 Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 38-
CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí 
thư vể công tác BHYT trong tình hình 
mới  

 Nghị định hướng dẫn thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về 
BHYT: Thể hiện đầy đủ và toàn 
diện nội dung quản lý nhà nước; 
Địa phương chủ động và chịu 
trách nhiệm về kết quả thực hiện 
Luật Bảo hiểm y tế; Có quy trình 
công vụ cho cơ quan y tế và 
BHXH  

 

 Trình Thủ tướng Chính phủ 
ban hành văn bản về tăng 
cường thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về BHYT 
đối với UBND tỉnh, thành 
phố. Các nội dung bao 
gồm: Kiểm tra, thanh tra, 
giám sát, chỉ đạo thực hiện 
Luật Bảo hiểm y tế; Lập kế 
hoạch bao phủ BHYT; Phối 
hợp giải quyết vấn đề 
BHYT ở nhóm người nhập 
cư. 

 Có kế hoạch tiếp tục thúc 
đẩy thực hiện Chỉ thị số 38-
CT/TW, ngày 7/9/2009 của 
Ban Bí thư, chú ý đến các 
tiêu chí cụ thể, bao gồm cả 
kế hoạch giám sát, đánh 
giá. 

 Thành lập Phòng BHYT 
thuộc Sở Y tế để thực hiện 
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chức năng tham mưu quản 
lý nhà nước tại địa phương. 

2. Mức hỗ trợ ngƣời cận nghèo tham 

gia BHYT chƣa thích hợp và tỷ lệ cùng 

chi trả cao 

 

 Điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với 
khả năng đóng góp của người cận 
nghèo 

 Xác định số tiền tối đa mà người 
bệnh phải cùng chi trả/ một năm (tính 
theo mức lương tối thiểu) 

  Tiếp tục các hoạt động tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của nhân dân về 
quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia 
BHYT 

 

 Sửa đổi Nghị định 62/2009/NĐ-
CP theo hướng hỗ trợ toàn bộ 
mức đóng cho người cận nghèo 

 Xem xét kiến nghị sửa đổi một 
số điều của Luật BHYT theo 
hướng không phân biệt quyền 
lợi về BHYT giữa người nghèo 
và cận nghèo. 

 Tăng cường tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của nhân dân về 
BHYT 

 Bộ Y tế phối hợp với các 
bộ, ngành có văn bản kiến 
nghị điều chỉnh mức hỗ trợ 
phù hợp với khả năng đóng 
góp của người cận nghèo – 
từ 70% đến 80% mức 
đóng. 

 Có văn bản kiến nghị giảm 
mức đồng chi trả 

 Bộ Y tế có công văn yêu 
cầu UBND các tỉnh bố trí 
ngân sách cho hoạt động 
tuyên truyền về BHYT 

3. Tính tuân thủ pháp luật về tham gia 

BHYT, đặc biệt là đối tƣợng ngƣời lao 

động trong các doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh, còn thấp 

 

 Tuyên truyền về trách nhiệm và 
nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
trong thực hiện Luật Bảo hiểm y tế 

 Có cơ chế phù hợp về phương thức 
đóng BHYT trong trường hợp doanh 
nghiệp gặp khó khăn  

 Tạo điều kiện đồng bộ để nghị định 
xử phạt có thể mang lại hiệu quả đích 
thực 

 Nâng cao hiệu quả hoạt động công 
đoàn về bảo vệ quyền lợi người lao 
động 

 Rà soát và kiến nghị điều chỉnh 
các văn bản luật khác có liên 
quan như Luật Doanh nghiệp, 
Luật Đầu tư, Luật Công đoàn.  
 
 

 Phối hợp kiểm tra việc tham 
gia BHYT ở một số doanh 
nghiệp 

 Kiểm tra việc thực thi vai trò 
thu đóng BHYT của cơ 
quan BHXH 

 Xây dựng kế hoạch triển 
khai giám sát thi hành Nghị 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực BHYT 
khi Nghị định được ban 
hành 

 Xây dựng chương trình 
truyền thông phù hợp với 
cách tiếp cận thông tin của 
người lao động 

4. Chƣa quan tâm đúng mức đến phát 

triển BHYT ở nhóm lao động khu vực 

phi chính thức, trong đó có nông dân 

 

 

 Xây dựng kế hoạch phát triển BHYT 
tới nhóm lao động phi chính thức bao 
gồm: nhóm đối tượng, thời gian, 
nguồn lực và tổ chức thực hiện 

 Xây dựng chiến lược truyền thông 
nhằm nâng cao nhận thức cho người 
lao động ở khu vực phi chính thức về 

 Xem xét kiến nghị sửa một số 
điều của Luật Bảo hiểm y tế trên 
cơ sở quy định mọi người đều 
phải tham gia BHYT bắt buộc 
với mức hỗ trợ phù hợp của 
Chính phủ cho từng đối tượng, 
đồng thời quy định trách nhiệm 

 Bộ Y tế phối hợp xây dựng 
kế hoạch phát triển BHYT 
đối với nhóm lao động phi 
chính thức trình Thủ tướng 
Chính phủ như là một phần 
của Đề án tổng thể thực 
hiện BHYT toàn dân. 
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BHYT 

 Đổi mới công tác phục vụ của ngành 
BHXH tạo thuận lợi cho người tham 
gia BHYT 

 Nghiên cứu chuyển hình thức BHYT 
cá nhân sang BHYT theo hộ gia đình 

của người quản lý đối tượng 

 Thay đổi hình thức BHYT từ cá 
nhân sang hộ gia đình nhằm đẩy 
nhanh tốc độ mở rộng diện bao 
phủ 

 

 Nghiên cứu chuyển hình 
thức BHYT cá nhân sang 
BHYT theo hộ gia đình. 

 

5. Mô hình tổ chức quản lý BHYT hiện 

có chƣa đảm bảo hiệu lực và hiệu quả 

quản lý nhà nƣớc của Bộ Y tế về BHYT 

 

 Rà soát, phân tích văn bản hiện hành 
về vai trò, chức năng và trách nhiệm 
của cơ quan quản lý nhà nước và cơ 
quan thực hiện chính sách BHYT ở 
các cấp. 

 Quy định rõ hơn quan hệ giữa cơ sở 
KBCB và cơ quan BHXH  

 Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm 
tra thực hiện BHYT 

 Nâng cấp trang thiết bị và hoàn thiện 
cơ chế báo cáo của hệ thống BHYT  

 Thực hiện đánh giá toàn diện 
mô hinh quản lý BHYT 

 Xem xét kiến nghị sửa đổi một 
số điều của Luật Bảo hiểm y tế, 
theo hướng Bộ Y tế quản lý hệ 
thống BHYT, đảm bảo chức 
năng Bộ quản lý đa ngành, đa 
lĩnh vực  

 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu đủ độ tin cậy nhằm lành 
mạnh hoá quan hệ giữa cơ quan 
quản lý nhà nước và cơ quan 
thực hiện 

  

 Thành lập Hội đồng Quản lý 
BHYT do Bộ trưởng Bộ Y tế 
làm Chủ tịch Hội đồng (độc 
lập với Hội đồng quản lý 
BHXH hiện nay)  

 Kiến nghị sửa đổi văn bản 
hiện hành về vai trò, chức 
năng và trách nhiệm của cơ 
quan quản lý nhà nước và 
cơ quan thực hiện chính 
sách BHYT ở các cấp 

 Bộ Y tế và Bộ Tài chính 
chấn chỉnh những văn bản 
ban hành trái thẩm quyền, 
không đúng với quan hệ 
giữa các bên tham gia 
BHYT 

 Sửa đổi Thông tư 
09/2009/TTLT, bổ sung quy 
định về quan hệ giữa cơ sở 
KBCB và cơ quan BHXH. 

6. Quyền lợi BHYT chƣa đảm bảo bao 

phủ theo chiều sâu 

 
 

 Tăng cường năng lực và trang thiết 
bị y tế tuyến huyện, xã  

 Nghiên cứu đề xuất bỏ mức cùng chi 
trả 5% chi phí KBCB của người 
nghèo, dân tộc thiểu số 

 Quy định hạn mức cùng chi trả thích 
hợp để đảm bảo người bệnh đủ khả 
năng chi trả cho các dịch vụ y tế 

 Nâng cao trình độ quản lý và tính 

 Xem xét kiến nghị sửa Luật Bảo 
hiểm y tế, bỏ mức cùng chi trả 
đối với người nghèo, dân tộc 
thiểu số 

 Kiến nghị sửa đổi Nghị định 62, 
quy định mức cùng chi trả tối 
đa/năm 

 Xây dựng phác đồ điều trị chuẩn 
và quy trình giám sát chất lượng 

 Có văn bản kiến nghị bỏ 
mức cùng chi trả 5% chi phí 
KBCB của người nghèo, 
dân tộc thiểu số 

 Có văn bản kiến nghị quy 
định hạn mức cùng chi trả 
thích hợp để đảm bảo 
người bệnh đủ khả năng chi 
trả cho các dịch vụ y tế 
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minh bạch trong quản lý quỹ BHYT 

 Phân tích về chi phí dịch vụ y tế theo 
mô hình bệnh tật và đặc điểm cung 
cấp dịch vụ  

bệnh viện  

 Luật hóa để thay đổi cơ chế đầu 
tư trực tiếp cho cơ sở KBCB 
sang hình thức hỗ trợ tham gia 
BHYT 

 

 Có kế hoạch nâng cao trình 
độ quản lý và tính minh 
bạch trong quản lý quỹ 
BHYT 

 4. Hoạch định chính sách trong quản trị hệ thống y tế  

Các vấn đề ƣu tiên Các giải pháp/hành động Kết quả cần đạt đƣợc 
năm 2012 Ngắn hạn (đến 2012) Dài hạn (2015) 

1. Hạn chế trong xác định các vấn đề 

chính sách 
 

 
  

 Một số vấn đề chính sách lớn, cấp 
thiết chưa được xem xét đưa vào 
chương trình hoạch định chính sách 
(bệnh viện công và chính sách tự chủ, 
CSSK ban đầu …) 

 Số lượng và chất lượng các nghiên 
cứu về chính sách còn hạn hẹp; Ít vấn 
đề chính sách được lựa chọn từ kết 
quả nghiên cứu  

 Chưa lấy mức độ hài lòng hay phản 
ứng của người dân làm công cụ thăm 
dò các vấn đề chính sách 

 Tổ chức định kỳ các hội thảo tư vấn 
về các vấn đề chính sách y tế vĩ mô 

 Có kế hoạch nghiên cứu phát hiện 
các vấn đề chính sách lớn 

 Lựa chọn kỹ lưỡng tổ chức, cá nhân 
có năng lực tốt để tăng cường chất 
lượng nghiên cứu, tham gia đề xuất 
vấn đề chính sách  

 Thực hiện các nghiên cứu về thái độ, 
sự hài lòng của người dân về chất 
lượng dịch vụ y tế 

 Thực hiện nghiên cứu phân tích 
hiện trạng hệ thống cung ứng 
dịch vụ y tế và xây dựng các lựa 
chọn cải cách hệ thống cung 
ứng dịch vụ phù hợp với hoàn 
cảnh điều kiện kinh tế xã hội của 
quốc gia có thu nhập trung bình 
thấp. 

 

 Một số vấn đề chính sách 
lớn được đề xuất đưa vào 
nghị trình xây dựng chính 
sách, dựa trên phân tích 
các bằng chứng từ các 
nghiên cứu  

2. Hạn chế trong phân tích chính sách 

và xây dựng các lựa chọn (phƣơng 

án) chính sách 

  
 

 

 Việc phân tích hiện trạng một số vấn 
đề chính sách chưa làm thấu đáo nên 
chưa tìm được nguyên nhân gốc.  

 Chưa đánh giá đầy đủ tác động của 
các yếu tố tài chính y tế, phương thức 
chi trả, tổ chức hệ thống cung ứng 
dịch vụ, công cụ quản lý và tuyên 
truyền thay đổi hành vi (năm ―nút điều 

 Thực hiện các nghiên cứu phân tích 
chính sách theo nguyên tắc làm việc 
nhóm chuyên gia từ nhiều lĩnh vực 
khác nhau; các đề xuất chính sách 
cần được thảo luận rộng rãi, xin ý 
kiến các bên liên quan và thực hiện 
hình thức ―pier review‖ (bình duyệt) 

 Thí điểm thực hiện quy trình nghiên 

 Nghiêm túc thực hiện một cách 
có bài bản nghiên cứu đánh giá 
tác động chính sách (RIA) đối 
với mọi chính sách y tế trước khi 
ban hành và trong quá trình triển 
khai thực hiện. 

  Mọi nghiên cứu RIA phải do cơ 
quan nghiên cứu độc lập, có 

 Các vấn đề chính sách 
―nóng‖ như tự chủ bệnh 
viện, quá tải bệnh viện, 
quản lý vệ sinh thực phẩm 
… được tiếp tục phân tích 
và đề xuất phương án chính 
sách. 
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chỉnh‖ theo nhóm học giả Harvard) 
trong quá trình xem xét nguyên nhân 
của vấn đề chính sách. 

 Chưa đầu tư thích đáng cho việc 
nghiên cứu những bài học thành công 
và thất bại của thế giới. 

 Chưa xác định đầy đủ tầm quan trọng 
đầu tư nguồn lực (nhân lực, thời gian 
và kinh phí) cho nghiên cứu RIA. 

 Kết quả của nghiên cứu đánh giá tác 
động của dự thảo chính sách (RIA) 
chưa được sử dụng có hiệu quả. 

 Hạn chế trong cơ chế đảm bảo sự 
tham gia đóng góp ý kiến của các bên 
liên quan, trong đó có ý kiến người 
dân; bảo đảm tính độc lập, khách quan 
trong nghiên cứu đánh giá  

cứu đánh giá tác động của dự thảo 
luật,với sự tham gia của các tổ chức, 
cá nhân có năng lực, hiểu biêt vể lĩnh 
vực chính sách liên quan và có trình 
độ, kỹ năng nghiên cứu RIA 

 Các nhà tài trợ hỗ trợ việc nghiên 
cứu có hệ thống các bài học kinh 
nghiệm của thế giới về các vấn đề 
chính sách có liên quan 

 Đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm 
giải trình trong xây dựng, đề xuất lựa 
chọn chính sách để hạn chế tác động 
của các nhóm lợi ích thiểu số 

năng lực thực hiện. 

 Tổ chức nghiên cứu đánh giá 
hiện trạng một cách bài bản, 
phân tích chính sách theo các 
yếu tố ―nút‖ điều hành hệ thống y 
tế; 

  

3. Hạn chế trong công đoạn quyết định 

chính sách 
   

 Tính trách nhiệm giải trình chưa rõ 
ràng. Không có cơ chế chịu trách 
nhiệm cá nhân về tác động xấu của 
các chính sách được ban hành. 

 Trong nhiều trường hợp chưa xây 
dựng và thực hiện được chiến lược 
thuyết phục, giải trình phù hợp nên 
chưa tạo được sự đồng thuận để lựa 
chọn các chính sách tối ưu. 

 Thiếu lựa chọn cán bộ đủ uy tín và có 
trình độ thuyết khách để làm công tác 
vận động, thuyết trình.  

 Thiếu các hình thức trao đổi phù hợp, 
có chiều sâu giữa các bên có ý kiến 
khác nhau để tiến tới sự đồng thuận.  

 Xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm cá 
nhân và về tác động xấu của các 
chính sách được ban hành. 

 Xây dựng chiến lược thuyết phục, 
giải trình cho từng chính sách cụ thể 

 Lựa chọn cán bộ có trình độ, có năng 
lực làm nhiệm vụ thuyết trình chính 
sách. 

 Áp dụng việc xây dựng các báo cáo 
đề xuất chính sách (policy brief) trong 
nghiên cứu đề xuất chính sách.  

 

   Có chiến lược thuyết phục, 
tạo sự đồng thuận cho các 
chính sách được ban hành 
bằng các văn bản quy phạm 
pháp luật ở cấp Quốc hội , 
Chính phủ.  

4. Hạn chế trong tổ chức và quy trình 

xây dựng chính sách 
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 Quy trình hoạch định chính sách y tế 
chưa cập nhật, chưa tập hợp và tổ 
chức công tác nghiên cứu chính sách 
ở tầm chiến lược (think tanks).  

 Cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng chính 
sách luôn quá tải. 

 Hầu hết các khâu trong chu trình chính 
sách vẫn do đội ngũ cán bộ của Bộ Y 
tế trực tiếp thực hiện, thiếu vai trò 
tham gia tích cực của cán bộ ngoài Bộ 
Y tế, của các chuyên gia độc lập.. 

 Nguồn tài chính cho xây dựng chính 
sách hạn chế, không đủ trang trải các 
nghiên cứu đánh giá cần thiết. 

 Quy định đầu mối chịu trách nhiệm 
về việc xây dựng quy trình hoạch 
định chính sách; thống nhất lại quy 
trình hoạch định chính sách y tế 

 Tổ chức bộ máy nghiên cứu chính 
sách chiến lược 

 Giảm bớt đầu mối quản lý trực tiếp 
của Bộ Y tế 

 Mời các chuyên gia độc lập tham gia 
xây dựng chính sách 

 Tăng nguồn tài chính cho xây dựng 
chính sách. 

 Ban hành cẩm nang về quy trình 
xây dựng chính sách y tế  

 Có sự đổi mới trong quan 
điểm về phương pháp, quy 
trình xây dựng chính sách y 
tế 

5. Hạn chế trong triển khai thực hiện 

và đánh giá chính sách 
   

 Hạn chế về thông tin, tuyên truyền và 
phối hợp liên ngành trong quá trình 
thực hiện một số chính sách y tế.  

 Một số chính sách không được thí 
điểm để kịp điều chỉnh, sửa đổi trước 
khi thực hiện trên phạm vi toàn quốc.  

 Hạn chế trong theo dõi, giám sát việc 
thực hiện các chính sách; thiếu vai trò 
của các tổ chức nghề nghiệp trong 
công tác theo dõi, giám sát. 

 Tăng cường hoạt động truyền thông; 
xác định rõ trách nhiệm của các bên 
liên quan trong thực hiện chính sách 

 Tổ chức thí điểm trước khi ban hành 
chính sách để thực hiện trên phạm vi 
toàn quốc; 

 Tăng cường năng lực, nguồn lực, 
công cụ cho hoạt động theo dõi, giám 
sát. 

 Có cơ chế cho sự tham gia của 
các tổ chức xã hội nghề nghiệp 
vào hoạt động theo dõi, giám 
sát. 

 Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường 
năng lực, nguồn lực, công 
cụ cho hoạt động theo dõi, 
giám sát và xây dựng các 
quy chế liên quan. 

5. Nâng cao năng lực quản lý và hoạch định chính sách ngành y tế 

Các vấn đề ƣu tiên Các giải pháp/hành động Kết quả cần đạt đƣợc  
năm 2012  Ngắn hạn (2012) Dài hạn (2015) 

1. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng 

cao năng lực xây dựng chính sách cho 

cán bộ quản lý y tế chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu 
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Các vấn đề ƣu tiên Các giải pháp/hành động Kết quả cần đạt đƣợc  
năm 2012  Ngắn hạn (2012) Dài hạn (2015) 

 Chưa có các khoá đào tạo hệ thống 
cho cán bộ chủ chốt về hoạch định 
chính sách (xác định vấn đề, ưu tiên, 
xây dựng chính sách, thực hiện, theo 
dõi đánh giá)  

 

 Bộ Y tế tổ chức các khoá tập huấn 
thường quy nâng cao năng lực xây 
dựng chính sách của các chuyên 
viên, lãnh đạo vụ, cục chuyên môn  

 Bộ Y tế chủ trì tổ chức các khoá tập 
huấn nâng cao kỹ năng vận động 
chính sách  

 Thể chế hoá quy định về năng 
lực xây dựng chính sách đối với 
cán bộ có liên quan ở Bộ Y tế và 
các cơ quan quản lý nhà nước 
về y tế 

 Bộ Y tế chủ trì tổ chức các 
seminar, hội thảo vận động về 
sự cần thiết thực hiện phân tích, 
tổng hợp thông tin sẵn có, thực 
hiện các điều tra tầm quốc gia  

 Triển khai thực hiện một số 
khoá tập huấn về hoạch 
định chính sách 

 Triển khai thực hiện một số 
khoá tập huấn về kỹ năng 
vận động chính sách 

 

 Cán bộ y tế chưa được đào tạo tập 
huấn về theo dõi đánh giá chính sách 
liên quan đến lĩnh vực YTTN ở tuyến 
dưới 

 

 Bộ Y tế chủ trì nhằm chia sẻ thông tin 
về các hội thảo, các kênh thông tin về 
quản lý y tế tư nhân 

 

 Xây dựng và triển khai theo dõi 
đánh giá YTTN theo quy trình 

 Bổ sung nguồn lực cho đơn vị 
theo dõi giám sát hành nghề y 
dược tư nhân  

 Triển khai thực hiện một số 
buổi hội thảo chia sẻ thông 
tin về quản lý y tế tư nhân 

 

 Cán bộ quản lý bệnh viện chưa được 
đào tạo và tích lũy đủ năng lực cần 
thiết để thực hiện tốt công tác quản lý 
bệnh viện, đặc biệt trong bối cảnh thực 
hiện Nghị định 43  

 Bộ Y tế chủ trì tập huấn tăng cường 
năng lực của cán bộ quản lý về triển 
khai các văn bản chính sách về 
NĐ43, BHYT (khu trú vào một số lĩnh 
vực nhân lực, trang thiết bị, tài chính, 
đảm bảo chất lượng…) 

 Thể chế hoá quy định về đào tạo 
quản lý đối với cán bộ quản lý ở 
các đơn vị cả công và tư, đặc 
biệt trong lĩnh vực bệnh viện 

 

 Số cán bộ quản lý được tập 
huấn về quản lý y tế, quản 
lý bệnh viện phù hợp với 
yêu cầu triển khai thực hiện 
các chính sách tự chủ, 
BHYT… 

 

 Cán bộ y tế tuyến dưới chưa có đủ 
năng lực lập kế hoạch thực hiện chính 
sách y tế 

 Bộ Y tế nhấn mạnh tầm quan trọng 
của lập kế hoạch thực hiện chính 
sách y tế 

 Mở rộng các khoá đào tạo cho 
các cán bộ chủ chốt ở các tuyến 
về lập kế hoạch thực hiện chính 
sách y tế với kinh phí từ địa 
phương  

 Số buổi họp có lồng ghép 
nội dung về tầm quan trọng 
lập kế hoạch thực hiện 
chính sách 

 Chưa có chương trình dự án nâng cao 
năng lực hoạch định chính sách tổng 
thể cho ngành y tế.  

 Viện Chiến lược và Chính sách y tế 
mở rộng diện đối tượng được chia sẻ 
thông tin liên quan đến dự án tăng 
cường năng lực hoạch định chính 
sách y tế do AusAIDS tài trợ 

 Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ 
những kết quả của EVIPNET đã đạt 

 Tiếp tục xây dựng các dự án về 
nâng cao năng lực hoạch định 
chính sách ở tầm cao hơn 

 

 

 Số buổi họp và hội thảo do 
Trường Đại học Y Hà Nội, 
Viện Chiến lược và chính 
sách y tế chia sẻ nội dung 
dự án về nâng cao năng lực 
hoạch định chính sách y tế 
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Các vấn đề ƣu tiên Các giải pháp/hành động Kết quả cần đạt đƣợc  
năm 2012  Ngắn hạn (2012) Dài hạn (2015) 

được  

2. Năng lực nghiên cứu, cung cấp 

bằng chứng của các viện, trƣờng và 

các cá nhân cho xây dựng chính sách 

chƣa đáp ứng yêu cầu 

   

 Năng lực nghiên cứu của các tổ chức 
và cá nhân làm nghiên cứu còn yếu 
(phân tích dữ liệu, viết báo cáo…) 

 Điều kiện nghiên cứu còn thiếu thốn 
(kinh phí, cơ sở dữ liệu, tiếp cận thông 
tin) 

 

 Bộ Y tế tổ chức các khoá đào tạo về 
nâng cao năng lực truyền thông 
chính sách y tế, ví dụ viết fact sheet, 
viết policy briefs và rà soát hệ thống 
(systematic review)  

 Tổ chức các khoá đào tạo về 
phân tích số liệu nâng cao nhằm 
khai thác tận dụng hệ thống dữ 
liệu y tế sẵn có 

 Tổ chức khoá Flagship về đổi 
mới y tế được điều chỉnh phù 
hợp để giảng dạy trên diện rộng 

 Đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên 
gia mạnh về các lĩnh vực chuyên 
môn trong hệ thống y tế để có 
thể giữ vai trò tư vấn kỹ thuật 
trong quá trình xây dựng chính 
sách 

 Số khoá tập huấn về nâng 
cao năng lực truyền thông 
chính sách được thực hiện 

 

  Xây dựng các cơ sở dữ liệu về các 
nghiên cứu mà các cơ sở đã và đang 
thực hiện để có thể chia sẻ thông tin, 
nhằm tăng cường nguồn lực thực 
hiện các nghiên cứu có chất lượng 
cao, cung cấp bằng chứng cho các 
nhà hoạch định chính sách  

 Củng cố hệ thống HMÍS để cung 
cấp thông tin đồng bộ, tin cậy 
cho các nhà hoạch định chính 
sách  

 Xây dựng quy trình đưa ra định 
hướng ưu tiên trong nghiên cứu 
chính sách  

 Vận động kinh phí đáp ứng ưu 
tiên nghiên cứu của ngành 

  Số cơ sở nghiên cứu đăng 
ký kết nối  

 Số cơ sở dữ liệu được chia 
sẻ 
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Phụ lục 2: Các chỉ số theo dõi và đánh giá 

Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

NHÓM CHỈ SỐ CHÍNH  

1 Tuổi thọ trung bình Tuổi 

Toàn quốc 72,8 ..  74 B,C,H GSO 
MOH/ 
HPG 

Nam 70,2 .. ..    

Nữ 75,6 .. ..    

2 Tổng tỷ suất sinh 

Số con của 
một phụ nữ 
trong độ tuổi 
sinh đẻ  

Toàn quốc 2,0  .. 1,86 B GSO 
MOH/ 
HPG 

Đồng bằng sông Hồng 2,1 .. ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 2,2 .. ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

2,2 .. ..    

Tây Nguyên 2,6 .. ..    

Đông Nam Bộ 1,7 .. ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 1,8 .. ..    

3 
Mức giảm tỷ lệ sinh hằng 
năm 

‰ Toàn quốc 0,2  .. 0,2 B,C,D,H   MOH 

4 Tốc độ tăng dân số % Toàn quốc 1,1  .. 0,93 B,C,H GSO MOH 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Toàn quốc  86,0 ..  <92,0 B,C,H GSO MOH 

Đồng bằng sông Hồng 19,6 .. ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 11,1 .. ..    
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

 
5 

 
Quy mô dân số 

 
Triệu người 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

18,9 .. ..    

Tây Nguyên 5,1 .. ..    

Đông Nam Bộ 14,1 .. ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 17,2 .. ..    

Thành thị 25,5 .. ..    

6 Tỷ số tử vong mẹ  
Trên 100 000 
trẻ đẻ ra sống 

Toàn quốc 69 68 58,3 B,C,D,H GSO 
MOH/ 
HPG 

7 
Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 
1 tuổi (IMR)  

Trên 1000 trẻ 
đẻ ra sống 

Toàn quốc 16 15,8 14 B,C,D,H GSO 
MOH/ 
HPG 

Đồng bằng sông Hồng 12,4 .. ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 24,5 .. ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

17,2 .. ..    

Tây Nguyên 27,3 .. ..    

Đông Nam Bộ 10,0 .. ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 13,3 .. ..    

8 
Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 
5 tuổi (U5MR) 

Trên 1000 trẻ 
đẻ ra sống 

Toàn quốc 25 25 19,3 B,C,D,H GSO 
MOH/ 
HPG 

9 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 
suy dinh dưỡng (cân nặng 
theo tuổi) 

% 

Toàn quốc 18,9 17,5 15 A,B,C,H 
Viện Dinh 

dưỡng 
MOH 

Đồng bằng sông Hồng 17,5 14,6 ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 24,0 22,1 ..    
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

20,8 19,8 ..    

Tây Nguyên 26,5 24,7 ..    

Đông Nam Bộ 14,4 10,7 ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 18,3 16,8 ..    

10 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 
suy dinh dưỡng (chiều cao 
theo tuổi)  

% 

Toàn quốc 31,9 29,3 26 B,C,H 
Viện Dinh 

dưỡng 
HPG 

Đồng bằng sông Hồng 28,1 25,5 ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 34,8 33,7 ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

31,9 31,4 ..    

Tây nguyên 37,0 35,2 ..    

Đông Nam Bộ 25,9 19,2 ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 29,4 28,2 ..    

11 Số bác sỹ trên 10 000 dân  
Trên 10 000 

dân 
Toàn quốc 6.59 ..  8  C, H MOH 

MOH/ 
HPG 

12 Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ  % 

Toàn quốc 67,7  .. 80 B,C,H MOH MOH 

Đồng bằng sông Hồng 73,2 .. ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 58,2 .. ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

65,9 .. ..    

Tây Nguyên 49,5 .. ..    

Đông Nam Bộ 78,4 .. ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 80,1 .. ..    
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

13 
Tỷ lệ trạm y tế xã có y sỹ 
sản – nhi hoặc nữ hộ sinh 

% 

Toàn quốc 95,7  .. >95 B,C,H MOH MOH 

Đồng bằng sông Hồng 96,3 .. ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 94,0 .. ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

96,2 .. ..    

Tây Nguyên 95,4 .. ..    

Đông Nam Bộ 97,2 .. ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 96,1 .. ..    

 
 
 
 

14 

 
 
 
 
Tỷ lệ thôn bản có nhân viên 
y tế hoạt động 

% 

Toàn quốc  75,8 85 90  C,H MOH MOH 

Đồng bằng sông Hồng 71,8 .. ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 95,7 .. ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

89,4 .. ..    

Tây Nguyên 97,0 .. ..    

Đông Nam Bộ 21,9 .. ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 88,2 .. ..    

15 
Tỷ lệ chi công (gồm NSNN, 
BHYTXH, viện trợ) trong 
tổng chi y tế 

%  Toàn quốc  .. ..  >=50   MOH/NHA HPG 

16 
Tỷ lệ dân số tham gia BHYT 
xã hội 

% Toàn quốc  58,20 61,5 80   MOH MOH 

17 

Tỷ lệ dân số chịu mức chi 
phí y tế ―thảm họa‖ (tổng số 
chi phí tiền túi cho y tế bằng 
hoặc cao hơn 40% khả năng 
chi trả của hộ gia đình)  

% Nhóm chi tiêu  .. .. ..   

Tính toán 
dựa trên 
số liệu 
VHLSS 

HPG 



Báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2011 

 

194 

 

Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

18 Số giường bệnh/vạn dân  
Trên 10 000 

dân 

 
Công lập  

 
20,8  

 
20,5 

 

 
23 

 
B,C,H MOH 

MOH/ 
HPG  

Ngoài công lập 0.9 .. ..    

19 
 
Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc 
gia về y tế xã  

 
% 

Toàn quốc 
65,4 

(2001-
2010) 

80 
(2001-
2010)  

60 
(2011-
2020) 

 C, H MOH 
MOH/ 
HPG 

Đồng bằng sông Hồng 78,6 .. ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 55,4 .. ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

61,0 .. ..    

Tây Nguyên 48,1 .. ..    

Đông Nam Bộ 72,5 .. ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 72,7 .. ..    

20 
Tỷ lệ phát hiện mắc lao phổi 
(AFB+) hằng năm 

Trên 100 000 
dân 

 
Toàn quốc  52,2 52,7  ..   MOH/NTP 

MOH/ 
HPG 

21 
Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong 
cộng đồng 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc 
187,0 

 
.. <300,0 B,C,H MOH/NTP 

MOH/ 
HPG 

22 
Tỷ lệ phát hiện mới mắc sốt 
xuất huyết hằng năm  

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc   122,0 ..  ..    MOH/NTP HPG 

23 Tỷ lệ dân số hút thuốc  % Toàn quốc .. ..  ..  B MOH HPG 

24 
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi 
được tiêm chủng đầy đủ   

% 
Toàn quốc 

 96,3 
 

95 
(7 loại 
VX)  

>90 
(8 loại 
VX) 

B,C,D,H MOH/NTP 
MOH/ 
HPG 

Đồng bằng sông Hồng 98,5 ..  ..     
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

Trung du và miền núi phía Bắc 94,3 ..  ..     

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

95,8 ..  ..     

Tây Nguyên 96,2 ..  ..     

Đông Nam Bộ 95,9 ..  ..     

Đồng bằng Sông Cửu Long 96,1 ..  ..     

25 
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám 
thai ≥ 3 lần và được tiêm 
phòng uống ván đầy đủ 

% Toàn quốc  
89,2 

 
90     MOH/NTP 

MOH/ 
HPG 

26 
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán 
bộ y tế đỡ 

% Toàn quốc  94,4 ..  ..  D MOH/NTP 
MOH/ 
HPG 

27 
Tỷ số giới tính khi sinh  
 

Số con trai so 
với 100 con 

gái 

Toàn quốc 111,0  .. <113 B,C,H MOH/GSO 
MOH/ 
HPG 

Đồng bằng sông Hồng 115,3 ..  ..     

Trung du và miền núi phía Bắc 108,5 ..  ..     

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

109,7 ..  ..     

Tây Nguyên 105,6 ..  ..     

Đông Nam Bộ 109,9 ..  ..     

Đồng bằng Sông Cửu Long 109,9 ..  ..     

28 
Tỷ lệ các cơ sở y tế chất thải 
rắn y tế được xử lý  

%  Toàn quốc 74,0  .. 80  A,H MOH 
MOH/ 
HPG 

CHỈ SỐ TỔNG QUÁT 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

29 
Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng 
lượng dưới 2500gr 

% Toàn quốc  5,3 ..  NA  B MOH  

NHÂN LỰC Y TẾ 

30 
Số dược sỹ đại học trên 
10 000 dân  

Trên 10 000 
dân 

Toàn quốc  0,38  .. 1.8  C,H MOH  

31 
Tỷ lệ cán bộ y tế được cấp 
chứng chỉ hành nghề  

 % 

Đang làm việc tại Bệnh viện đa 
khoa, chuyên khoa và YHCT nhà 
nước 

0 0 
100  

(2013) 
  MOH   

Đang làm việc tại cơ sở giám 
định y khoa, phòng khám, nhà hộ 
sinh nhà nước 

0 0 
100  

(2014) 
   

Đang làm việc tại cơ sở chẩn 
đoán, cơ sở dịch vụ, cấp cứu, 
vận chuyển, TYT xã của nhà 
nước  

0 0 100    

Đang hành nghề KBCB tư nhân  0 0 
100  

(2012) 
   

TÀI CHÍNH Y TẾ  

32 Tổng chi y tế so với GDP % Toàn quốc  3,6  ..  ..   MOH/NHA   

 
33 

Tổng chi y tế bình quân đầu 
người một năm (giá hiện 
hành) 

1000 đồng 

Toàn quốc  159,9 .. ..   GSO   

Đồng bằng sông Hồng 142,2 .. ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 213,6 .. ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

153,4 .. ..    

Tây Nguyên 184,0 .. ..    

Đông Nam Bộ 183,1 .. ..    
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

Đồng bằng Sông Cửu Long 126,4 .. ..    

34 
Tỷ lệ chi từ tiền túi trong 
tổng chi tiêu y tế hằng năm 

%  Toàn quốc ..  .. ..    MOH/NHA   

35 
Chi tiêu y tế bình quân 1 
người có điều trị nội trú 
trong 12 tháng  

1000 đồng Nhóm chi tiêu  3850 .. ..   
VHLSS/ 

GSO 
  

36 
Chi tiêu y tế bình quân 1 
người có khám điều trị ngoại 
trú trong 12 tháng 

1000 đồng Nhóm chi tiêu  416 .. ..   
VHLSS/ 

GSO 
  

THUỐC, SINH PHẨM, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

37 
Tỷ lệ quầy thuốc đạt tiêu 
chuẩn ―thực hành tốt nhà 
thuốc GPP‖  

%  Toàn quốc 55,1  .. 
100 

(2013) 
  MOH   

38 

Tỷ lệ đơn vị máu trước khi 

truyền được sàng lọc đủ 5 

loại bệnh nhiễm trùng: HIV, 

viêm gan B, viêm gan C, 

giang mai, sốt rét trên toàn 

quốc 

% 
Toàn quốc .. .. 100  MOH/NTP  

CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ (KBCB, DỰ PHÒNG, HIV/AIDS, ATTP, DÂN SỐ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN, CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ) 

39 
Số lượt KBCB nội trú/100 
dân/năm  

Trên 100 dân Toàn quốc   .. ..   
GSO/ 

VHLSS 
 

 
40 

Số lượt KBCB ngoại 
trú/dân/năm 

Trên 100 dân Toàn quốc  .. .. ..   
GSO/ 

VHLSS 
  

41 

Tỷ lệ người KBCB nội, ngoại 
trú có BHYT hoặc thẻ KBCB 
miễn phí 
 

% 

Toàn quốc  .. 66,7 ..   GSO   

Nhóm 1 .. 74,.4     
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

Nhóm 2 .. 60,7     

Nhóm 3 .. 60,3     

Nhóm 4 .. 66,9     

Nhóm 5 .. 71,0     

42 
Số ngày điều trị bình quân 
một đợt điều trị nội trú 

Số ngày 

 Toàn quốc 6,9  .. ..   MOH   

Tuyến Trung ương 10,8 .. ..    

Y tế các ngành 11,00 .. ..    

Địa phương 6,7 .. ..    

43 
Tỷ lệ bệnh nhân lao phổi 
AFB (+) mới được điều trị 
khỏi 

Trên 100 000 
dân 

 
Toàn quốc  90,6 90,0  ..   MOH/NTP   

44 
Tỷ lệ phát hiện mắc sốt rét 
hằng năm 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  70,8  .. 
<15 
by 

2020 
  MOH/NTP   

45 Tỷ lệ lưu hành bệnh Phong  
Trên 100 000 

dân 
Toàn quốc  

0,04 
 

 .. 0,2   MOH/NTP   

46 
Tỷ lệ phát hiện bênh Phong 
 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  0,41  .. 0,3   MOH/NTP   

47 
Tỷ lệ phát hiện HIV+ hằng 
năm 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  16,1 .. .. B,F MOH/NTP   

48 

Tỷ lệ xã, phường triển khai 
mô hình lồng ghép nội dung 
CSSK tâm thần cộng đồng 
vào hoạt động của các trạm 
y tế 

% Toàn quốc  63,8 70  ..   MOH/NTP   

49 
Tỷ lệ bệnh nhân cao huyết 
áp được điều trị 

%  Toàn quốc .. .. ..  D MOH/NTP  
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm  
Loại chỉ 

tiêu* 
Nguồn 

thông tin* 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2015 

50 
Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo 
đường được điều trị  

% Toàn quốc  .. ..  ..   MOH/NTP   

51 
Tỷ lệ phụ nữ trên 40 tuổi 
được sàng lọc ung thư vú  

% Toàn quốc  .. .. 20   MOH/NTP   

52 Ngộ độc thực phẩm  

Số người Số người bị ngộ độc trong năm 5212 .. ..   MOH/NTP   

Số vụ Số vụ ngộ động trong năm 152 .. ..    

Số chết 
Sô người chết do ngộ độc thực 
phẩm trong năm 

35 .. ..    

53 
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám 
thai ≥ 3 lần  

% Toàn quốc 87,6 .. ..    

54 
Tỷ lệ phụ nữ có thai được 
tiêm chủng uốn ván >=2 lần 

% Toàn quốc 93,7 .. ..    

55 
Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh 
được chăm sóc sau đẻ  

% Toàn quốc  89.2 95,7  ..   MOH/NTP   

56 
Tỷ lệ sử dụng biện pháp 
tránh thai 

% Toàn quốc  ..  ..  100 D     

57 
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố 
xí hợp vệ sinh. 

% Toàn quốc 40 50 75  MOH/NTP  

*Chú thích loại chỉ tiêu; nguồn số liệu 
A  Chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành y tế 
B  Chỉ tiêu Chính phủ giao Tổng cục Thống kê và Bộ Y tế thu thập 
C  Chỉ tiêu trong Kế hoạch 5 năm của ngành 
D Mục tiêu Thiên niên kỷ 
E Hướng dẫn của WHO 
F Chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu y tế quốc gia  

H 
Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và tầm 
nhìn 2030 

HPG Nhóm đối tác y tế  (Health Partnership Group)  
GSO Tổng cục Thống kê   
MOH Bộ Y tế   
NTP Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia 
VHLSS Điều tra mức sống hộ gia đình 
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