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Lời cảm ơn 

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2013 (JAHR 2013) là báo cáo thứ bảy do Bộ Y 

tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng 

năm. Báo cáo JAHR đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm 

ngành y tế 2011–2015, kết quả thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và Kế hoạch 5 năm, 

đồng thời tập trung phân tích sâu chuyên đề về “Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.  

Quá trình thực hiện báo cáo JAHR 2013 đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bên 

liên quan. Chúng tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp và tư vấn quý báu trong quá 

trình xây dựng Báo cáo này của các vụ, cục, viện, các đơn vị thuộc Bộ Y tế, của một số bộ, 

ngành.  

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn của Nhóm 

đối tác y tế và các tổ chức, cá nhân khác, cảm ơn sự hỗ trợ về tài chính của WHO, GAVI và 

Rockefeller Foundation. 

Đặc biệt, chúng tôi cảm ơn các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước đã trực tiếp 

tham gia phân tích các thông tin có sẵn, thu thập và xử lý ý kiến của các bên liên quan để 

biên soạn các chương của báo cáo; cảm ơn Nhóm điều phối 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, TS. Trần Khánh Toàn và ThS. Nguyễn Thị Thu 

Cúc, đã tích cực tham gia quá trình tổ chức, xây dựng và hoàn thiện báo cáo này. 

 

Ban biên tập 
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Giới thiệu 

Mục đích của Báo cáo JAHR 

 Theo thỏa thuận của Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) từ năm 

2007, Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế hằng năm (Joint Annual Health Review – JAHR) 

có mục đích chung là đánh giá thực trạng và xác định các vấn đề ưu tiên của ngành y tế, 

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.  

Các mục tiêu cụ thể của báo cáo JAHR bao gồm: (i) Cập nhật thực trạng ngành y tế, 

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

trong các kế hoạch của ngành y tế, các khuyến nghị của JAHR, tiến độ thực hiện các mục tiêu 

Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế và mục tiêu sức khỏe của Việt Nam; (ii) Phân tích 

đánh giá sâu hơn về một lĩnh vực của hệ thống y tế, hoặc một số chủ đề quan trọng đang 

được các nhà hoạch định chính sách y tế quan tâm (phần chuyên đề). 

Nội dung và cấu trúc của JAHR 2013 

Tùy theo đặc điểm của từng năm, báo cáo JAHR cần có nội dung và cấu trúc có thể 

đáp ứng các mục đích, yêu cầu cụ thể của công tác xây dựng kế hoạch của ngành y tế và lựa 

chọn các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác 

phát triển.  

Năm 2007, Báo cáo JAHR đầu tiên được xây dựng, đã cập nhật toàn diện các lĩnh vực 

chủ yếu của hệ thống y tế Việt Nam, gồm: (i) Tình trạng sức khỏe và các yếu tố tác động; (ii) 

Tổ chức và quản lý hệ thống y tế; (iii) Nhân lực y tế; (iv) Tài chính y tế; (v) Cung ứng dịch 

vụ y tế.  

Báo cáo JAHR 2008 và 2009, ngoài phần cập nhật hệ thống y tế, đã lần lượt phân tích 

sâu chủ đề Tài chính y tế và Nhân lực y tế ở Việt Nam.  

Báo cáo JAHR 2010, được xây dựng vào thời điểm sắp kết thúc Kế hoạch phát triển y 

tế 5 năm 2006–2010, đã đặt trọng tâm vào việc cập nhật toàn diện các cấu phần của hệ thống 

y tế, nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011–2015.  

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

2015, có nhiệm vụ cập nhật những định hướng mới được xác định tại Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XI, và Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế- xã hội, nhằm thúc đẩy việc triển khai thực 

hiện kế hoạch 5 năm và hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch y tế năm 2012.  

Báo cáo JAHR 2012, được xây dựng vào năm thứ hai của chu kỳ kế hoạch 5 năm, có 

nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch của năm tiếp theo, bằng cách cập nhật những chính sách 

mới và đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo cả 6 cấu phần của hệ thống y tế; 

phân tích sâu chuyên đề về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và đề xuất các giải pháp tương 

ứng.  

Báo cáo JAHR 2013, được xây dựng vào năm thứ ba của chu kỳ kế hoạch 5 năm, có 

nhiệm vụ tương tự như báo cáo năm 2012, đã lựa chọn để phân tích sâu chủ đề Bao phủ chăm 

sóc sức khỏe toàn dân – một chủ đề đang được cả thế giới quan tâm. 

Phần Một của Báo cáo: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế Việt Nam, có những nội 

dung chính sau đây: 



Giới thiệu 

 3 

 Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2013 và các chính sách trong lĩnh vực 

y tế mới được ban hành năm 2012 và 2013.  

 Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 5 năm 2011–2015, bao 

gồm (i) Tăng cường năng lực quản lý của ngành y tế; (ii) Nhân lực y tế; (iii) Tài chính 

y tế; (iv) Dược và trang thiết bị y tế; (v) Hệ thống thông tin y tế; (vi) Cung ứng dịch 

vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu (CSSKBĐ), y tế dự phòng (YTDP), các chương trình 

mục tiêu y tế quốc gia, DS-Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ); (vii) Cung ứng dịch vụ 

khám, chữa bệnh. 

 Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch 5 năm và các Mục tiêu Thiên niên kỷ về 

y tế của Việt Nam.  

Phần Hai: phân tích chủ đề Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, gồm ba chương:  

Chương II: Khung lý thuyết và các khái niệm liên quan về bao phủ chăm sóc sức khỏe 

toàn dân. 

Chương III: Bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân. 

Chương IV: Bảo vệ tài chính để thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. 

Phần Ba của báo cáo là kết luận, tổng hợp các nhận định chính về thực trạng hệ 

thống y tế Việt Nam và về chủ đề bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; và khuyến nghị các 

giải pháp cho những vấn đề ưu tiên của kế hoạch 2014 và những năm tiếp theo.  

Phụ lục của báo cáo gồm các chỉ số theo dõi đánh giá các lĩnh vực y tế.  

Phương pháp thực hiện  

Quá trình xây dựng báo cáo JAHR 2013 được thực hiện dựa vào một số phương pháp 

tiếp cận và yêu cầu chung, bao gồm:  

 Căn cứ vào bối cảnh kinh tế-xã hội và đặc điểm của hệ thống y tế Việt Nam đang 

trong quá trình đổi mới và phát triển, dựa vào các tiêu chí công bằng, hiệu quả của hệ 

thống y tế, để đánh giá đúng những kết quả, tiến bộ, những khó khăn, trở ngại trong 

việc thực hiện các mục tiêu cần hướng tới, đặc biệt là các nhiệm vụ đã đề ra, từ đó đề 

xuất các giải pháp tương ứng. 

 Tìm hiểu và vận dụng các khung lý thuyết phù hợp đối với từng cấu phần của hệ 

thống y tế, cũng như đối với các chủ đề về y tế được đề cập trong báo cáo, để bảo đảm 

tính nhất quán, khoa học về quan niệm và cách tiếp cận, phù hợp với xu thế hiện đại.  

 Chú trọng thảo luận với cán bộ, chuyên gia các vụ, cục liên quan của Bộ Y tế để làm 

rõ những vấn đề cần quan tâm về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế 

hoạch 5 năm liên quan đến từng vụ, cục; kịp thời trao đổi thông tin và cung cấp các 

dự thảo báo cáo cho nhóm xây dựng kế hoạch của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.  

Các phương pháp cụ thể được sử dụng để xây dựng báo cáo, bao gồm: (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, xử lý 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 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.  
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Thu thập và xử lý các ý kiến của các bên liên quan được thực hiện như sau:  

 Tổ chức 8 buổi thảo luận bàn tròn (brainstorming) với các chuyên gia (chủ yếu là 

chuyên gia trong nước) và ba hội thảo của Nhóm đối tác y tế (HPG).  

 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.  

 Gửi các dự thảo để lấy ý kiến của một số cán bộ quản lý và chuyên gia (cộng tác viên 

của JAHR) trong quá trình dự thảo các chương. 

Tổ chức thực hiện 

Cũng như các năm trước, JAHR 2013 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, hoàn 

thiện báo cáo. 

Chuyên gia tư vấn, gồm các chuyên gia trong nước 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. 



Phần Một: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế 

5 

 

PHẦN MỘT: CẬP NHẬT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG Y TẾ 



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013 

 6 

Chương I: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế 

Theo quy ước chung, các báo cáo JAHR hằng năm đều có hai phần chính: (i) Cập 

nhật thực trạng hệ thống y tế và (ii) Phân tích chuyên sâu về một lĩnh vực của hệ thống y tế 

được lựa chọn (phần chuyên đề). Cả hai phần đều có mục đích hỗ trợ cho việc xây dựng kế 

hoạch y tế của năm tiếp theo và nêu ra các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa 

ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài.  

Cập nhật thực trạng hệ thống y tế được coi là nội dung chính của báo cáo JAHR hằng 

năm, được Nhóm Đối tác y tế đặc biệt quan tâm. Phần cập nhật thực trạng hệ thống y tế của 

Báo cáo JAHR 2013 sẽ đánh giá: (i) Quá trình hoạt động của hệ thống y tế, bao gồm cập nhật 

các chính sách mới và tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo 6 cấu phần của 

hệ thống y tế (chủ yếu là trong Kế hoạch 5 năm); (ii) Kết quả thực hiện các chỉ số theo dõi, 

đánh giá kết quả và hoạt động của hệ thống y tế.  

1. Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2013 

Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 7/1/2013, của Chính phủ “về những giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2013” đã giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực 

hiện môt loạt nhiệm vụ công tác dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Căn cứ vào Nghị 

quyết số 01/NQ-CP, những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2013 đã được Bộ trưởng 

Bộ Y tế xác định và phổ biến để thực hiện tại Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2012, triển 

khai nhiệm vụ năm 2013, bao gồm: 

 Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về y tế. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn 

bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác năm 2013. Triển khai thực hiện 

các chiến lược, chính sách, đề án quan trọng đã được phê duyệt.  

 Tập trung thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1816, Bệnh viện vệ tinh, Bác sĩ gia đình… 

 Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh, thực hiện 

Chỉ thị 05. Nâng cao y đức, đạo đức nghề nghiệp, giảm phiền hà thủ tục khám bệnh, 

chữa bệnh. Giảm thời gian chờ đợi. Giảm tối đa tai biến.  

 Khẩn trương triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn 

dân. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Luật BHYT... Củng cố tổ chức bộ máy BHYT. Cải 

cách chế độ bảo hiểm. Xây dựng cơ chế, chính sách để tăng tỷ lệ bao phủ.  

 Thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức ngành y tế. Thực hiện 

chế độ đưa bác sĩ về tuyến dưới, tuyến cơ sở; chế độ luân phiên có thời hạn đối với 

người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai thí điểm Đề án đưa bác 

sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa…, ưu tiên 62 huyện 

nghèo. 

 Chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện, phòng chống sớm, không để các dịch bệnh 

lớn xảy ra, đặc biệt là các bệnh dịch mới phát sinh... Triển khai thực hiện hiệu quả các 

chương trình mục tiêu quốc gia y tế, DS-KHHGĐ, HIV/AIDS, an toàn thực phẩm. 

 Đẩy mạnh hoạt động quản lý môi trường y tế, triển khai và nhân rộng phong trào “Vệ 

sinh yêu nước nâng cao sức khỏe”. 
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 Phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách 

kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với hàng hoá nhập 

khẩu. 

 Tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ ở tuyến huyện, xã. Tập trung 

giảm sinh ở vùng có mức sinh cao, duy trì mức sinh thấp hợp lý ở các vùng miền có 

mức sinh thấp; giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; mở rộng sàng lọc trước sinh, 

sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, giảm nguy cơ suy giảm chất 

lượng dân số. 

 Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các bệnh viện công; áp dụng khung 

giá dịch vụ y tế mới gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hoá, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ y tế và hiệu quả hoạt động của ngành. 

 Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị, thực hiện bình ổn giá thuốc. 

Kiểm soát việc đấu thầu, sử dụng thuốc; giá thuốc, chất lượng thuốc chữa bệnh. Triển 

khai Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”. Xây dựng Nghị định 

quản lý trang thiết bị y tế.  

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

CSSK. Đa dạng hóa các thông tin truyền thông nhất là ở các khu vực miền núi, nơi có 

nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

 Cải cách hành chính trong quy trình cấp phép chứng chỉ hành nghề y dược, cấp phép 

đăng ký lưu hành thuốc… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. 

Phổ biến và ứng dụng quy trình ISO thống nhất.  

Các chính sách trong lĩnh vực y tế mới được ban hành năm 2012 và 2013 được lồng 

ghép trình bày ở mục tiếp theo dưới đây. 

2. Tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân giai đoạn 2011–2015 

Tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm ngành Y tế 2011–2015 được phân tích, đánh giá 

theo từng nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Kế hoạch - những kết quả đạt được, những khó 

khăn, hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp bổ sung cho thời gian tới. Ngoài ra còn có mục 

“3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2011–2015” và “4. Tình hình thực 

hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ”.  

2.1. Tăng cường năng lực quản lý của ngành y tế 

2.1.1. Tình hình thực hiện  

1) Cải thiện năng lực và chất lượng chiến lược, quy hoạch, chính sách y tế  

Kết quả thực hiện  

Xây dựng chiến lược, chính sách, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là một 

trong những chức năng quan trọng nhất trong công tác quản lý nhà nước. Trong thời gian 

qua, Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành một số chính sách, văn bản quan trọng được liệt kê dưới đây: 

 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá;  

 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị 

sự nghiệp y tế công lập;  
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 Quyết định số 92/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm tải 

bệnh viện giai đoạn 2013-2020;  

 Quyết định số 317/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

phát triển y tế biển đảo đến năm 2020;  

 Quyết định số 538/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực 

hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012–2015 và 2020;  

 Quyết định số 319/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành lao, phong, tâm 

thần, pháp y và giải phẫu bệnh giai đoạn 2013–2020”;  

 Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ 

luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-TTg, ngày 10/01/2013, phê 

duyệt Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030. Đây là văn bản rất quan trọng định hướng cho hoạt động của toàn 

ngành y tế trong 10–20 năm tới. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt các chiến lược 

trong một số lĩnh vực chuyên ngành như phòng chống HIV/AIDS (Quyết định số 608/QĐ-

TTg ngày 25/5/2012), dinh dưỡng (Quyết định số 226/QĐ-BYT ngày 22/02/2012), an toàn 

thực phẩm (Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 4/1/2012), dân số và sức khỏe sinh sản (Quyết 

định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011). Hiện nay, Bộ Y tế cũng đang tích cực triển khai xây 

dựng Quy hoạch phát triển hệ thống y tế 2011–2020, tầm nhìn 2030, để cụ thể hoá một số nội 

dung đã đề ra trong Chiến lược của ngành, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào 

cuối năm 2013.  

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan 

đến y tế năm 2012, Bộ Y tế đang xây dựng Nghị quyết của Chính phủ và Đề án đẩy mạnh 

thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế năm 2015; trình Bộ Chính 

trị ban hành Nghị quyết về tăng cường y tế cơ sở và trình Chính phủ ban hành Nghị định về 

nguồn nhân lực và chức năng nhiệm vụ của TYT xã. 

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh, Luật Hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Người cao 

tuổi, Luật Người khuyết tật, Luật An toàn thực phẩm…; đang triển khai các văn bản quy 

phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Giám định tư pháp và các văn bản liên quan; hoàn 

thiện các quy trình chuyên môn; phân tuyến kỹ thuật; phân công chỉ đạo tuyến, chuyển tuyến; 

hướng dẫn chẩn đoán và điều trị; cấp chứng chỉ hành nghề; quản lý chất lượng. Bộ Y tế đang 

trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế (xem Chương I, Mục 2.3) và Luật Dược (xem 

Chương I, Mục 2.4); dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị 

xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.  

Khó khăn, hạn chế 

Hệ thống văn bản pháp quy về lĩnh vực y tế chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu 

cầu của hoạt động quản lý nhà nước. Một số văn bản còn chậm đổi mới, quá trình xây dựng 

văn bản kéo dài nên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Ví dụ, Dự thảo Quy hoạch hệ thống 

y tế được xây dựng từ năm 2012, đã qua nhiều lần dự thảo, nhưng chưa được phê duyệt. Một 

số đề án trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế trình Chính 

phủ cũng chậm, thay đổi thời gian trình nhiều lần.  

Khối lượng các chính sách, văn bản cần xây dựng trong lĩnh vực y tế rất nhiều trong 

khi năng lực của các bộ phận xây dựng chính sách của Bộ Y tế vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, 
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việc thực hiện các kế hoạch và chiến lược gặp nhiều khó khăn do không bảo đảm được 

thường xuyên nguồn kinh phí triển khai. 

2) Củng cố, hoàn thiện và ổn định bộ máy tổ chức ngành y tế từ trung ương đến địa 

phương 

Kết quả thực hiện 

Về tổ chức y tế cấp trung ương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2012/NĐ-CP 

ngày 31/8/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, 

theo đó Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: YTDP; 

khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y 

dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; ATTP; BHYT; DS-

KHHGĐ; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ.  
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Hình 1: Phân công công việc của Bộ trưởng và các thứ trưởng Bộ Y tế, 2013 

 
Nguồn: Quyết định số 1518/QĐ-BYT ngày 6/5/2013; Thông báo số 537/TB-BYT ngày 16/7/2013 của Bộ Y tế. 

Một số thay đổi đáng chú ý là thành lập mới Cục Công nghệ thông tin và Vụ Truyền 

thông và Thi đua, khen thưởng; Chuyển đổi mô hình tổ chức của Vụ Y Dược cổ truyền thành 

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền và Vụ Khoa học và đào tạo thành Cục Khoa học công nghệ 

và đào tạo; Đổi tên Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành Cục An toàn thực phẩm; Tổ chức 

lại Vụ Pháp chế để tập trung thực hiện nhiệm vụ pháp chế theo đúng quy định tại Nghị định 

số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.  

Bộ trưởng 
Nguyễn Thị Kim Tiến 

Thứ trưởng 
Nguyễn Thị Xuyên 

Thứ trưởng 
Nguyễn Viết Tiến 

Thứ trưởng 

Nguyễn Thanh Long 

Thứ trưởng 
Lê Quang Cường 
(bổ nhiệm ngày 

25/3/2013)  

Theo dõi và chỉ đạo Theo dõi 

Thứ trưởng 
Phạm Lê Tuấn (bổ 

nhiệm ngày 
25/5/2013) 

Vụ Tổ chức cán bộ 
Vụ Kế hoạch-Tài chính 
Thanh tra Bộ 
Cục Quản lý Dược 
Vụ Trang thiết bị và Công 

trình y tế 

Cục Quản lý KCB 
Cục Quản lý YDCT 

Tổng cục DS-KHHGĐ 
Văn phòng Bộ 
Vụ Sức khỏe BMTE 

Cục Y tế dự phòng 
Cục QL Môi trường y tế 
Cục phòng, chống 

HIV/AIDS 
Cục An toàn thực phẩm 
Vụ Truyền thông và Thi 

đua, khen thưởng 

Cục Khoa học, công nghệ 
và đào tạo 

Cục Công nghệ thông tin 
Vụ Hợp tác quốc tế 

Vụ Pháp chế 
Vụ Bảo hiểm y tế 

Phụ trách công tác y tế 63 tỉnh, 
thành phố 

Theo dõi Báo Sức khỏe và Đời 
sống 

25 bệnh viện trung ương 
Viện Huyết học truyền máu và 

các bệnh viện đại học y dược 

9 bệnh viện trung ương 
Trung tâm Hiến ghép mô tạng 
Viện Giám định y khoa, Viện 

Pháp y  
Tổng Công ty Dược, Tổng Công 

ty thiết bị y tế 
Nhà Xuất bản Y học 

Các viện trong lĩnh vực YTDP 
Các viện kiểm nghiệm thuốc, 

kiểm định vắc-xin và sinh 
phẩm y tế 

Các đơn vị nghiên cứu, sản xuất 
vắc-xin và sinh phẩm 

Trung tâm Truyền thông-Giáo 
dục sức khỏe Trung ương 

Một số viện nghiên cứu 
Các Trường ĐH Y, Dược. Cao 

đẳng dược, Cao đẳng nghề kỹ 
thuật thiết bị y tế 

Tạp chí Dược học, Tạp chí Y 
học thực hành 

Xây dựng chính sách kinh tế y 
tế, tài chính y tế, xây dựng cơ 
sở hạ tầng, thống kê y tế, đổi 
mới và phát triển doanh 
nghiệp  

Theo dõi: các Tổng công ty, 
công ty, Trung tâm Hợp tác 
chuyên gia và nhân lực y tế 
với nước ngoài 
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Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm GS. TS Lê Quang Cường và PGS. TS. 

Phạm Lê Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định số 1518/QĐ-BYT, ngày 6/5/2013 

và Thông báo số 537/TB-BYT ngày 16/7/2013 quy định phân công công việc của Bộ trưởng 

và các thứ trưởng Bộ Y tế (Hình 1). Hiện nay, thực hiện Nghị định số 63/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ, Bộ Y tế đang xây dựng danh mục các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Về tổ chức y tế ở các địa phương, hiện đang thực hiện theo Nghị định số 13 và 

14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BNV-BYT ngày 

25/4/2008. Trung tâm y tế huyện vẫn trực thuộc sở y tế, nhưng ở những huyện chưa đủ điều 

kiện thì chỉ thành lập Trung tâm y tế huyện thực hiện cả chức năng YTDP và khám, chữa 

bệnh; các trạm y tế (TYT) xã, phường chuyển về trực thuộc trung tâm y tế huyện. Bộ Y tế 

đang xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và nhân lực đối với y tế xã, 

phường, thị trấn thay thế Quyết định số 58/QĐ-TTg. 

Khó khăn, hạn chế 

Mạng lưới các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực YTDP tuyến tỉnh bị phân tán, thiếu gắn kết 

trong quản lý và cung ứng các dịch vụ. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp y tế, 

đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở, còn bất cập. Mô hình bệnh tật, nhu cầu chăm sóc khỏe của người 

dân đã thay đổi trong những năm qua, tuy nhiên, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của TYT xã, 

phường, của trung tâm y tế huyện chưa được cập nhật, thay đổi. 

3) Nâng cao vai trò và năng lực quản lý, lập kế hoạch y tế  

Kết quả thực hiện 

Tăng cường năng lực quản lý, lập kế hoạch là một trong nhiệm vụ ưu tiên của ngành. 

Hiện nay, nhiệm vụ này đang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đối tác phát triển. Tổ 

công tác kỹ thuật về kế hoạch và tài chính (TWG - Technical Working Group) trong Nhóm 

Đối tác y tế (HPG) đã được thành lập trong năm 2012. Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành 

y tế do Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EC) tài trợ hỗ trợ xây dựng khung ngân sách và áp 

dụng khung ngân sách cho 3 tỉnh dự án là Hà Nam, Bắc Giang và Bắc Ninh. Dự án Hỗ trợ 

đổi mới hệ thống y tế do Tổ chức Rockefeller Foundation tài trợ hỗ trợ xây dựng khung chi 

tiết về kế hoạch và ngân sách cho y tế tuyến tỉnh, hỗ trợ xây dựng bộ công cụ đánh giá kế 

hoạch y tế tuyến tỉnh, tổ chức một số lớp tập huấn về lập kế hoạch, theo dõi và giám sát. Hoạt 

động này cũng được các đối tác phát triển khác như Ngân hàng Thế giới, ADB, UNICEF, 

UNFPA, Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét, Liên minh Toàn cầu về Vắc-xin và 

Tiêm chủng (GAVI), Rockefeller Foundation… quan tâm hỗ trợ thông qua các dự án, chương 

trình nâng cao năng lực hệ thống y tế. Thông qua các lớp tập huấn, cán bộ quản lý y tế tại Bộ 

Y tế, Sở Y tế các tỉnh đã bước đầu tiếp cận khung hệ thống y tế theo 6 thành phần của Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO), các công cụ điều hành hoạt động ngành y tế (5 control knobs) và 

các thông tin, kiến thức cập nhật về tài chính y tế, phương thức chi trả, phát triển BHYT, 

quản lý dược, trang thiết bị, nhân lực, theo dõi và giám sát hoạt động y tế…  

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, lập kế hoạch ngành y 

tế, Bộ Y tế đang có kế hoạch đổi mới toàn diện công tác lập kế hoạch y tế thông qua 5 nội 

dung cơ bản: 

 Xây dựng khung kế hoạch y tế tuyến tỉnh hằng năm: Bộ Y tế đang xây dựng “Khung 

kế hoạch và khung dự toán ngân sách y tế hằng năm” dùng chung cho các địa phương 

và Bộ Y tế để khắc phục tình trạng mỗi địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch theo 

mẫu khác nhau. Gắn chặt chẽ hơn nữa giữa phần dự toán với phần đánh giá thực 
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trạng, xác định ưu tiên. Trong phần ngân sách sẽ ước tính tổng nhu cầu, khả năng vốn 

và thiếu hụt, tổng hợp đủ các nguồn, ưu tiên kinh phí cho các mục tiêu, hoạt động ưu 

tiên.  

 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kế hoạch y tế: Xuất phát từ bộ tiêu chí Đánh giá chung 

về Chiến lược quốc gia (JANS) của nhóm đối tác y tế quốc tế mở rộng (IHP+), Bộ Y 

tế sẽ điều chỉnh, sửa đổi, áp dụng cho đánh giá kế hoạch y tế hằng năm. Đánh giá theo 

các nội dung của bản kế hoạch, mỗi phần có một số tiêu chí để đánh giá. Các đơn vị, 

địa phương tự đánh giá, xác định những phần còn hạn chế, qua đó từng bước nâng cao 

chất lượng kế hoạch y tế hằng năm.  

 Các hoạt động của Bộ Y tế để tăng cường công tác thống kê y tế để cung cấp thông 

tin, số liệu cho xây dựng kế hoạch sẽ được giải thích rõ hơn trong mục về hệ thống 

thông tin y tế. 

 Sau khi hoàn thành khung kế hoạch, khung dự toán và bộ tiêu chí, sẽ xây dựng tài liệu 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch y tế, sử dụng làm tài liệu đào tạo, tập huấn hoặc tài liệu 

tham khảo cho cán bộ lập kế hoạch và các cán bộ liên quan. 

 Tập huấn về quản lý, lập kế hoạch y tế: Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng 

lập kế hoạch và giám sát các hoạt động y tế cho tất cả các tuyến. 

Các nội dung nêu trên sẽ được Bộ Y tế tiếp tục thực hiện tích cực trong năm 2013 và 

các năm tiếp theo. 

Khó khăn, hạn chế 

Việc lập kế hoạch ở các tỉnh chưa chủ động, bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố địa 

phương. 

Thông tin, số liệu y tế còn thiếu, chưa kịp thời, độ tin cậy chưa cao nên việc xây dựng 

chính sách dựa trên bằng chứng còn hạn chế. 

4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát  

Kết quả thực hiện 

Bộ Y tế đã tổ chức hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong 5 lĩnh vực: Thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; YTDP và 

phòng chống HIV/AIDS; BHYT; khám bệnh, chữa bệnh; an toàn thực phẩm. Tập huấn 

nghiệp vụ thanh tra y tế cho Thanh tra cuả các Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, tổ chức hướng dẫn và triển khai Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của 

Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và 

hoạt động của thanh tra chuyên ngành. 

Công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa phương cũng được Bộ Y tế quan tâm, chỉ đạo 

thực hiện. Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc các cơ sở khám, 

chữa bệnh y học cổ truyền (YHCT) tư nhân sử dụng sản phẩm "thuốc cam" gây ngộ độc chì ở 

trẻ em; xử lý các cơ sở sản xuất thuốc đông dược có chứa tân dược; thanh tra tại một số tỉnh, 

thành phố về các lĩnh vực an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán, Trung Thu, trong 

Tháng Hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; thanh tra trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm chức năng; thanh tra về y tế trường học; cấp chứng chỉ hành nghề, giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt 

phân phối thuốc (GDP), thực hành tốt nhà thuốc (GPP); thanh tra việc thực hiện quy chế 

chuyên môn; quy định về quản lý giá thuốc… 



Chương I: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế 

 13 

Nội dung về phòng chống tham nhũng cũng được thực hiện thông qua các hoạt động 

như xây dựng chiến lược phòng chống tham nhũng của ngành y tế đến năm 2020, phát động 

rộng khắp toàn ngành thi đua hoàn thành nhiệm vụ, gắn với việc học tập, tuyên truyền phổ 

biến Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Khó khăn, hạn chế 

Công tác thanh tra y dược gặp khó khăn do bộ máy tổ chức và nhân lực quá mỏng, 

mỗi tỉnh chỉ có một vài thanh tra, tuyến huyện không có chức năng thanh tra. Trong quá trình 

thanh tra còn thiếu các chuẩn mực, tiêu chí dựa trên bằng chứng phản ánh chất lượng, hiệu 

quả dịch vụ y tế. Do thiếu hệ thống giám sát mang tính chất dự phòng, hỗ trợ nên công tác 

thanh tra chủ yếu được tiến hành khi đã xảy ra vụ việc. 

Công tác theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm chưa được coi là 

nhiệm vụ thường xuyên của các cục, vụ, viện thuộc Bộ Y tế. Báo cáo 6 tháng và hằng năm 

của các cục, vụ, viện thường thiếu phần đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

của kế hoạch 5 năm có liên quan đến từng đơn vị. 

5) 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  

Kết quả thực hiện 

Bộ Y tế đang nỗ lực nâng cao chất lượng của các chính sách, văn bản được ban hành. 

Để thực hiện được mục tiêu này, trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy hoạch của 

ngành đều chú trọng thu hút sự tham gia của các bên liên quan, thu thập các bằng chứng, 

đánh giá, xin ý kiến rộng rãi của các các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Y tế 

các địa phương, các đối tác phát triển, người dân. Dự thảo các văn bản, chính sách của Bộ Y 

tế được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, cổng thông tin điện tử của Chính 

phủ để lấy ý kiến các bên liên quan. Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến trực tiếp và xin 

ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, các chuyên gia. 

Ví dụ, Chiến lược Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011–2020, định 

hướng đến năm 2020 được dự thảo 11 lần, sau khi tiếp thu nhiều ý kiến của tất cả các bên 

liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các đối tác phát triển đã rất tích 

cực tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho xây dựng Chiến lược ngành thông qua các hội nghị, hội thảo 

và đóng góp trực tiếp các ý kiến thông qua đầu mối là Văn phòng WHO. Dự thảo Quy hoạch 

hiện đã có dự thảo lần thứ 7, Bộ Y tế đang đề nghị các đối tác phát triển hỗ trợ kỹ thuật để 

nâng cao nội dung và chất lượng Quy hoạch.  

Khó khăn, hạn chế 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình 

hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai hoạt động y tế còn hạn chế, một số kênh đóng 

góp ý kiến còn nặng về hình thức, thủ tục, ít hiệu quả. Việc đăng tải thông tin trên website 

của Bộ Y tế, trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ ít được người dân và các ban, ngành, 

đoàn thể quan tâm, đóng góp ý kiến. 

Chủ trương đổi mới công tác lập kế hoạch đã được thống nhất và bước đầu được triển 

khai. Tuy nhiên, vai trò tham gia của các địa phương còn hạn chế do vẫn phải tuân thủ các 

quy định về lập kế hoạch và lập dự toán ngân sách tại địa phương. Ngân sách của hầu hết các 

các tỉnh, nhất là các tỉnh không tự cân đối được ngân sách đã được xác định trước nên khó có 

thể phân bổ thêm cho các mục tiêu, hoạt động y tế ưu tiên hằng năm. Động lực khuyến khích 

các địa phương đổi mới công tác lập kế hoạch bị hạn chế.  
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6) Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa một cách hợp lý. Khuyến khích các thành phần 

kinh tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế  

Kết quả thực hiện 

Chiến lược Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2020, phần giải 

pháp về tài chính và đầu tư đã nêu “… Tiếp tục huy động các nguồn đầu tư của xã hội cho y 

tế, đồng thời có những điều chỉnh chính sách phù hợp để hạn chế tác động không mong muốn 

của chính sách xã hội hóa hoạt động y tế đối với người dân…”. Dự thảo Quy hoạch hệ thống 

y tế Việt Nam đến năm 2020 cũng nêu chủ trương “… Đẩy mạnh xã hội hoá y tế và phát triển 

hài hoà y tế công lập và ngoài công lập...”. 

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường. Dự thảo bao gồm các nội dung xã hội hóa trong lĩnh vực KCB, 

YTDP…. Tuy nhiên quá trình xây dựng còn nhiều khó khăn do các nội dung, quy định về đất 

đai, định giá thương hiệu của các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ chế góp vốn, tham gia của y tế tư 

nhân còn có những ý kiến khác nhau. Bộ Y tế đang nỗ lực hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư để 

ban hành trong năm 2013. 

Đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực y tế cũng được Bộ Y tế 

quan tâm thực hiện. Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo "Kết hợp công-tư trong lĩnh vực y tế” vào 

tháng 12/2012. Hiện nay, có trên 30 000 phòng khám, chữa bệnh tư nhân; trên 150 bệnh viện 

tư với hơn 9611 giường bệnh (tương đương 1,1 giường bệnh trên một vạn dân). Trước nhu 

cầu KCB ngày càng cao của nhân dân, nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực y tế là rất lớn. Hình thức 

kết hợp công-tư của ngành y tế áp dụng theo Thông tư số 15/2007/TT-BYT. Đây là hình thức 

huy động tài chính phổ biến trong các bệnh viện công thông qua: liên doanh, liên kết đặt máy 

phân chia lợi nhuận hoặc đặt máy độc quyền cung cấp hóa chất. Nhờ phương thức này, nhiều 

dịch vụ kỹ thuật cao đã được triển khai như chẩn đoán hình ảnh (MRI, CT scan, siêu âm), xét 

nghiệm, nội soi chẩn đoán và can thiệp…, giúp phát triển kỹ thuật tại các bệnh viện.  

Ngoài ra, vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong quản lý y tế cũng bước đầu 

được quan tâm thực hiện. Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5248/QĐ-BYT ngày 

28/12/2013 về việc thành lập Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế, trong đó có sự tham gia của các tổ chức xã hội nghề nghiệp 

(Tổng hội y học Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hội Đông 

y, Hội Nữ hộ sinh, Hội Nhi khoa…). Tại các địa phương, Hội đồng tư vấn của Sở Y tế các 

tỉnh, thành phố cũng sẽ được thành lập với thành phần tương tự. 

Khó khăn, hạn chế 

Các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển khu vực ngoài công lập chưa 

đủ mạnh để có thể huy động tối đa các nguồn lực của xã hội cho chăm sóc sức khoẻ (CSSK). 

Tuy đã có một số chính sách khuyến khích và hỗ trợ, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn 

có rào cản (chính sách cụ thể của địa phương, đất đai, thuế…). Thực hiện xã hội hóa, cho tư 

nhân đầu tư vào các cơ sở y tế công lập trong điều kiện thiếu sự quản lý và kiểm soát chặt 

chẽ, đã làm phát sinh nhiều tác động không mong muốn, như tình trạng công tư không rõ 

ràng, gia tăng sử dụng dịch vụ không cần thiết.  
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2.1.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung  

1) Cải thiện năng lực và chất lượng chiến lược, chính sách, quy hoạch y tế 

 Khuyến nghị Bộ Y tế, với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, tiến hành tổng kết 30 

năm đổi mới hệ thống y tế và đề xuất đưa vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và 

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016–2020 các định hướng và giải pháp lớn về tiếp 

tục đổi mới và phát triển hệ thống y tế Việt Nam.  

 Hoàn thiện các dự thảo và trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Dược, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chính sách quốc gia về Dược giai đoạn đến năm 2020, tầm 

nhìn đến 2030. 

 Nâng cao năng lực hoạch định chính sách cho các công chức, viên chức các vụ, cục, 

viện thuộc Bộ Y tế bằng nhiều biện pháp, trước mắt là tổ chức đào tạo, tập huấn trong 

và ngoài nước. 

 Cần xác định rõ các nguồn ngân sách trong kế hoạch/chiến lược, với các phương pháp 

huy động phù hợp, để bảo đảm đủ nguồn tài chính cho việc triển khai thực hiện. 

2) Củng cố, hoàn thiện và ổn định bộ máy tổ chức ngành y tế từ trung ương đến địa 

phương 

 Tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức y tế tại địa phương để điều chỉnh tổ chức, 

bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp với thực tế của địa phương. 

 Sớm hoàn thành xây dựng các văn bản liên quan đến tổ chức hệ thống y tế (Quy 

hoạch hệ thống y tế đến năm 2020, Chiến lược phát triển mạng lưới YTDP, Nghị định 

về tổ chức y tế địa phương….) theo hướng tập trung nâng cao chất lượng cung ứng 

dịch vụ y tế, không chú trọng phát triển các cơ sở mới (trừ một số bệnh viện trung 

ương phải xây dựng cơ sở 2), hướng tới thu gom đầu mối, nhằm nâng cao hiệu quả 

đầu tư.  

3) Nâng cao vai trò và năng lực quản lý, lập kế hoạch y tế  

 Xây dựng cơ chế khuyến khích đổi mới lập kế hoạch và lập dự toán ngân sách tại các 

địa phương, bao gồm cả phê duyệt quy trình lập kế hoạch y tế ở các lĩnh vực và các 

tuyến khác nhau và cải thiện việc lập dự toán ngân sách thực hiện kế hoạch. 

 Thí điểm và nhân rộng mô hình cấp ngân sách tài chính dựa trên kết quả hoạt động 

(Results-Based Financing for health – RBF hoặc Pay-for-performance – P4P) và các 

cơ chế phân bổ tài chính hiệu quả khác để sử dụng có hiệu quả nguồn lực.  

 Cải thiện tính kịp thời và chất lượng số liệu thống kê để phục vụ lập kế hoạch các 

tuyến.  

 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng chính 

phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực hệ thống KCB, thanh toán 

BHYT và các hoạt động khác của ngành y tế. 

4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát  

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để theo dõi thực hiện các chính sách y tế tại 

trung ương và địa phương. Xây dựng cơ chế tiếp nhận, phản hồi thông tin từ ý kiến 

của các bên liên quan (cơ quan thực hiện chính sách tại địa phương, người dân, doanh 

nghiệp) trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. 
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 Đề nghị Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho các cục, vụ, viện đưa nội dung đánh giá tình hình 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm vào báo cáo 6 tháng và hằng 

năm. 

5) 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 chính sách giữa các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan 

thực thi chính sách, nhà nghiên cứu và người dân thông qua các hội nghị, hội thảo, 

diễn đàn, website. Tăng cường xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng. Phổ biến 

rộng rãi các kết quả nghiên cứu khoa học để phục vụ cho xây dựng chính sách. 

6) Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa một cách hợp lý; Khuyến khích các thành phần 

kinh tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế 

 Sớm hoàn thành xây dựng và ban hành Thông tư về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ. 

Xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh, cụ thể để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư 

(PPP) trong lĩnh vực y tế. Nghiên cứu các hình thức phối hợp công tư trong KCB, 

CSSKBĐ, y tế công cộng (YTCC), YTDP. Xây dựng một danh mục nhu cầu đối với 

sự kết hợp công tư trong các lĩnh vực đầu tư và quản lý bệnh viện, trang thiết bị y tế, 

quản lý và phát triển dược phẩm, thử nghiệm lâm sàng. 

 Triển khai thực hiện tốt Thông tư số 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý chất 

lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

2.2. Nhân lực y tế  

2.2.1. Tình hình thực hiện  

1) Ưu tiên đầu tư, nâng cấp các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, nâng cao chất lượng giảng 

dạy, đổi mới chương trình, tài liệu và phương pháp giảng dạy 

Kết quả thực hiện 

Theo báo cáo đánh giá năng lực của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam, tất 

cả các chương trình đào tạo của các trường hiện nay đều được xây dựng dựa trên chương 

trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục được cập nhật, điều 

chỉnh gần như hằng năm ở các trường. Gần đây nhất, chương trình đào tạo cử nhân nữ hộ 

sinh 4 năm tập trung vào phát triển năng lực và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế đang được 

phát triển và dự kiến sẽ được phê duyệt trong năm 2014. Tuy nhiên đa số là những điều chỉnh 

về tổ chức dạy học, ít có những cập nhật thay đổi về nội dung và cấu trúc chương trình giáo 

dục [1]. 

Khó khăn, hạn chế 

Về mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, hiện tại cũng vẫn chưa xây dựng được hệ 

thống kiểm định chất lượng đào tạo và kiểm chuẩn chất lượng đầu ra trong các trường đào 

tạo y khoa. Chất lượng đào tạo tăng chưa tương xứng với trình độ phát triển của kỹ thuật và 

nhu cầu chất lượng chăm sóc của cộng đồng đang tăng nhanh. Qua nhận định của sinh viên 

và cựu sinh viên các chuyên ngành bác sĩ và điều dưỡng, cơ sở vật chất tại các trường hiện 

nay chưa thực sự đầy đủ, bao gồm thư viện, phòng học, phòng thực hành thí nghiệm...  

Chương trình đào tạo mới và đào tạo liên tục vẫn chưa được chú trọng. Phần lớn các 

ý kiến cho rằng chương trình đào tạo cần dành nhiều thời gian hơn cho thực hành kỹ năng, 

tập trung hơn nữa để tăng cường kỹ năng lâm sàng cho sinh viên, kỹ năng YTCC cũng như 

kỹ năng mềm. Thời gian dành cho học lâm sàng chỉ chiếm bằng 1/3 tổng số chương trình 
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giảng dạy. Phương pháp dạy học phổ biến tại các trường vẫn là học lý thuyết trên giảng 

đường [1]. 

2) Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ về số lượng, cơ cấu và phân bổ cân đối. Tiếp tục 

thực hiện đề án đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ đáp ứng nhu cầu cán bộ y tế ở 

nông thôn, miền núi và các vùng khó khăn  

Kết quả thực hiện 

Số lượng nhân lực y tế tiếp tục được cải thiện. Số y sĩ, bác sĩ trên 1 vạn dân tiếp tục 

tăng lên và đạt 13,4 vào năm 2011, riêng số bác sĩ trên 1 vạn dân tăng từ 7,33 năm 2011 lên 

7,46 năm 2012 (đạt mục tiêu đề ra cho năm 2012 trong kế hoạch 5 năm). Số dược sĩ đại học 

trên 1 vạn dân năm 2011 đạt 1,92 (vượt mục tiêu đề ra cho năm 2015 trong kế hoạch là 

1,8/vạn dân); số lượng điều dưỡng trên 1 vạn dân cũng tăng (đạt 10,02 năm 2011) [2]. Số 

lượng cán bộ y tế ở tuyến cơ sở tăng lên là một kết quả đáng ghi nhận. So với năm 2010, số 

lượng nhân lực y tế tuyến xã năm 2011 tăng thêm 3549 cán bộ (trong đó có 346 bác sĩ) và 

tuyến huyện tăng thêm 6878 cán bộ (trong đó có 585 bác sĩ). Năm 2012, tỷ lệ TYT xã có bác 

sĩ đạt 76,0%, tăng lên 6 điểm phần trăm so với năm 2010; tỷ lệ TYT xã có y sĩ sản nhi, hộ 

sinh đạt 93,4% (giảm xuống nên không đạt kế hoạch đề ra). Số thôn, bản, ấp thuộc xã, thị trấn 

có nhân viên y tế hoạt động được duy trì ở mức trên 96% từ năm 2009 đến 2012, nhưng do sự 

suy giảm tỷ lệ tổ dân phố khu vực thành thị có nhân viên y tế hoạt động nên tỷ lệ thôn, bản, 

tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động chỉ đạt 81,2%. 

Nhằm đa dạng hóa các hình thức đào tạo khác nhau để phát triển nguồn nhân lực y tế 

cho tuyến y tế cơ sở, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8/4/2013 hướng 

dẫn các cơ sở đào tạo nhân lực y tế triển khai thực hiện Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT 

ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, 

đại học. Đề án đào tạo cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tiếp tục được triển khai. Cả nước có 7 

trường đại học y tham gia đào tạo cử tuyển với 1488 bác sĩ và 24 điều dưỡng. Với hình thức 

đào tạo theo địa chỉ, trên cả nước có 13 trường đại học tham gia. Năm 2009 đã tuyển được 

2000 học viên theo chính sách tuyển sinh theo địa chỉ, đáp ứng 71% nhu cầu cử người đi học 

của các tỉnh [1]. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 

"Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, 

pháp y và giải phẫu bệnh giai đoạn 2013–2020", nhằm tăng cường thu hút trong đào tạo, 

tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực thuộc các chuyên khoa khó thu hút này. Các văn bản 

quy định chính sách ưu đãi nghề, phụ cấp đặc thù (Quyết định số 73, Nghị định số 56) sẽ 

bước đầu giải quyết một phần thiếu hụt nhân lực trong các lĩnh vực này. Đề án 1816 đã được 

điều chỉnh theo hướng chuyển giao kỹ thuật tuyến trên cho tuyến dưới theo Quyết định số 

5068/QĐ-BYT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Bộ Y tế vẫn tiếp tục thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ. Năm 2013, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chế độ 

luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến dưới và những vùng khó khăn. Bộ Y tế đã ban hành 

Quyết định số 585/QĐ-BYT về việc phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về 

công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn" với mục tiêu tiến tới cung cấp nguồn nhân lực y tế là bác sĩ đầy đủ về số 

lượng, đáp ứng được chất lượng cung ứng dịch vụ y tế ngay tại tuyến cơ sở. 

Để tăng cường nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe (CSSK) cơ 

bản, toàn diện, liên tục, nâng cao chất lượng CSSKBĐ cho người dân và góp phần giảm quá 

tải bệnh viện, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 935/QĐ-BYT phê duyệt Đề án xây dựng và 
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phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Đề án "Phát triển y tế biển đảo" đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 7/2/2013, trong đó nêu rõ 

mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu bảo 

vệ, CSSK cho người dân vùng biển, đảo. Đặc biệt, ngày 9/8/2013, Bộ Y tế đã ban hành 

Thông tư số 22/2013/TT-BYT, Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế, thay cho 

Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2008.  

Khó khăn, hạn chế 

Mặc dù đã có những thay đổi tích cực trong việc tăng số lượng nguồn nhân lực y tế 

nói chung và nguồn nhân lực cho y tế cơ sở nói riêng, nhưng trên thực tế ngành y tế vẫn còn 

gặp nhiều khó khăn trong phát triển nguồn nhân lực. Tình trạng thiếu nhân lực y tế nói chung 

và nhân lực có trình độ là bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở, cũng như nhân lực YTDP vẫn còn là vấn 

đề đáng lo ngại. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách y tế tiến hành 

tại 4 tỉnh, tình trạng biến động cán bộ tại tuyến huyện, xã là một vấn đề cần phải quan tâm. 

Số cán bộ nghỉ việc, chuyển đi ở các cơ sở y tế tuyến huyện (bệnh viện huyện, trung tâm y tế 

huyện) bằng 50% tổng số cán bộ mới tuyển dụng, ở tuyến xã số đối tượng nghỉ việc, chuyển 

đi bằng 30% số đối tượng mới tuyển [3]. Nhiều bệnh viện huyện, trung tâm y tế huyện nhiều 

năm không tuyển được bác sĩ nào trong khi số lượng cán bộ dịch chuyển tới nơi khác vẫn tiếp 

diễn. Lý do dịch chuyển cán bộ ở tuyến xã chủ yếu là điều chuyển công tác lên tuyến huyện.  

Kết quả từ một số nghiên cứu [3-5] cũng đã chỉ ra một số các yếu tố gây nên sự kém 

thu hút cán bộ y tế ở tuyến y tế cơ sở, trong đó thu nhập thấp và điều kiện làm việc không bảo 

đảm do thiếu trang thiết bị là hai nguyên nhân chủ yếu làm cho các cán bộ y tế nói chung đặc 

biệt là bác sĩ không muốn làm việc tại tuyến huyện, xã. Nghiên cứu về các yếu tố thu hút cán 

bộ y tế làm việc tại vùng nông thôn thông qua phương pháp lượng giá lựa chọn rời rạc 

(Discrete Choice Experiment) đã chỉ ra những yếu tố liên quan đến lựa chọn công việc của họ 

gồm có làm việc ở khu vực thành thị, nơi làm việc có trang thiết bị đầy đủ, có thu nhập cao, 

được phát triển kỹ năng (thông qua đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn (chuyên khoa) và có 

nhà ở miễn phí. Đối với bác sĩ, nơi công tác là yếu tố quan trọng nhất; trong khi với sinh viên 

sắp ra trường thì được đào tạo dài hạn là yếu tố quan trong nhất [4]. 

Hiệu quả triển khai các chính sách liên quan đến đào tạo, thu hút và duy trì nguồn 

nhân lực y tế còn hạn chế do các chính sách thiếu tính nhất quán hoặc thiếu điều kiện kinh 

phí để thực thi; Thiếu sự phối hợp liên ngành trong xét chọn đối tượng, tổ chức thực hiện, 

giám sát đánh giá kết quả triển khai Quyết định số 1544/QĐ-TTg về đào tạo nhân lực y tế 

theo chế độ cử tuyển [3]. 

Chất lượng nguồn nhân lực y tế cũng là một vấn đề cần phải được ưu tiên giải quyết 

trong những năm tới. Tỷ lệ cán bộ y tế tuyến xã có kiến thức và kỹ năng đúng trong sơ cấp 

cứu, chẩn đoán và điều trị một số bệnh, cũng như kiến thức về xử lý bệnh dịch rất hạn chế 

(17,3% số bác sĩ và y sĩ có kiến thức và kỹ năng đúng trong xử trí sơ cấp cứu, 17% số bác sĩ 

và y sĩ được hỏi biết được các dấu hiệu nguy hiểm trong thời kỳ phụ nữ mang thai, 50,5% cán 

bộ được hỏi biết cách chẩn đoán tăng huyết áp, 15,6% biết cách xử trí một vụ dịch...) [3]. Kết 

quả từ một số khảo sát khác cũng cho thấy kiến thức về chăm sóc sơ sinh của cán bộ TYT chỉ 

đạt 60% so với Chuẩn Quốc gia [6], 54,3% bác sĩ có kiến thức đúng về chẩn đoán và điều trị 

các mức độ mất nước do tiêu chảy [7]. 

3) Xây dựng tiêu chuẩn về kỹ năng và năng lực cần thiết cho từng loại nhân viên y tế  

Kết quả thực hiện 

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, chức năng, 

nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản, bao gồm cả cô đỡ thôn, bản (nhân viên y tế thôn, bản 

làm công tác CSSK bà mẹ và trẻ em), trong đó có nội dung quy định rõ mối quan hệ công tác 
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của nhân viên y tế thôn, bản với các đơn vị liên quan trên địa bàn xã để khắc phục tình trạng 

thiếu hụt nguồn nhân lực ở các thôn bản, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Bộ Y tế cũng đang phát triển các tiêu chuẩn năng lực quốc gia của nữ hộ sinh tại Việt Nam 

theo tiêu chuẩn được Liên đoàn nữ hộ sinh quốc tế khuyến cáo năm 2010 để trình phê duyệt 

trong năm 2013. Hiện tại, Bộ Y tế đang trong quá trình xây dựng Nghị định quy định về chế 

độ chính sách đối với TYT xã cũng như chức năng nhiệm vụ cho TYT xã trên cơ sở điều 

chỉnh, sửa đổi Nghị định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một 

số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở. 

Khó khăn, hạn chế 

Tình trạng các bác sĩ mới ra trường chưa có kỹ năng thực hành tốt là tương đối phổ 

biến. Chương trình đào tạo y khoa hiện tại được đánh giá là thiếu thực hành chuyên môn, đặc 

biệt là về lâm sàng. Theo kết quả tự đánh giá của các cựu sinh viên sau ra trường, chỉ 45% 

các đối tượng cho biết có khả năng phát hiện sớm, xử trí hợp lý ban đầu các dịch bệnh, 50,9% 

cho biết có thể thực hiện được một số thủ thuật, kỹ thuật y khoa đơn giản, chỉ 37,6% cho biết 

có khả năng thực hiện việc theo dõi và quản lý bệnh nhân mạn tính tại cộng đồng [1]. 

4) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực y tế  

Kết quả thực hiện 

Nhằm bảo đảm hiệu quả triển khai các chính sách thu hút và duy trì nguồn nhân lực y 

tế, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 

02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của 

Chính phủ 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. Hiện tại Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Y tế đang xây dựng hệ thống 

biểu mẫu về nguồn nhân lực y tế để phục vụ cho công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực y tế.  

Khó khăn, hạn chế 

Chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế liên quan đến đào tạo và 

sử dụng nhân lực ở cả khu vực công lập và tư nhân, để quản lý nguồn nhân lực.  

Chính sách quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút theo Quyết định số 

64/2009/NĐ-CP đã có tác động rất tích cực trong thu hút và duy trì cán bộ y tế làm việc tại 

khu vực, vùng đặc biệt khó khăn [3], nhưng phạm vi bao phủ của chính sách này tương đối 

hẹp (chỉ bao phủ được cho tất cả các xã thuộc 62 huyện đặc biệt khó khăn (gồm 2112 xã 

trong tổng số 11 112 xã trên cả nước). Ngoài ra, thiếu nguồn lực tài chính chi trả phụ cấp và 

ưu đãi cho các dịch vụ được cung cấp tại các trạm y tế xã và các hoạt động tiếp cận cộng 

đồng ở tuyến xã đã gây cản trở cho việc thực hiện có hiệu quả các chính sách về nguồn nhân 

lực. 

Không có dòng ngân sách cấp bổ sung cho các đơn vị phải tự cân đối nguồn thu để 

thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP 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 và Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg 

quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. 

2.2.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung 

1) Ưu tiên đầu tư, nâng cấp các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, nâng cao chất lượng giảng 

dạy, đổi mới chương trình, tài liệu và phương pháp giảng dạy 

 Xây dựng kế hoạch dài hạn mang tính tổng thể về đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo 

nguồn nhân lực y tế dựa theo cách tiếp cận mang tính hệ thống, nhằm bảo đảm phát 

triển nguồn nhân lực y tế một cách bền vững. 
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 Xây dựng hệ thống kiểm định và các tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực y 

tế cũng như hệ thống kiểm chuẩn chất lượng đầu ra cho đào tạo y tế. Tổ chức đào tạo 

đội ngũ cán bộ chuyên trách về kiểm định chất lượng giáo dục. 

 Tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 22/2013/BYT về đào tạo liên tục trong lĩnh vực y 

tế, nhằm đáp ứng các yêu cầu cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế theo quy định của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Cần ưu tiên xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo liên 

tục cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã theo hướng bảo đảm yêu cầu 

năng lực về kiến thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu CSSK hiện nay của người dân.  

2) Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ về số lượng, cơ cấu và phân bổ cân đối. Tiếp tục 

thực hiện đề án đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ đáp ứng nhu cầu cán bộ y tế ở 

nông thôn, miền núi và các vùng khó khăn  

 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả các biện pháp nhằm tăng cường năng lực nhân lực y tế 

cho vùng sâu, vùng xa, cũng như tác động của các chính sách thu hút và duy trì nguồn 

nhân lực, để điều chỉnh chính sách cho phù hợp. 

 Tăng cường hình thức đào tạo cập nhật kiến thức tại chỗ theo hướng học qua hướng 

dẫn thực hành cho nhân viên y tế ở khu vực đặc biệt khó khăn. 

 Triển khai đồng thời các chính sách đãi ngộ và tạo điều kiện thuận lợi khác để thu hút 

cán bộ y tế về làm việc tại các vùng khó khăn, như phụ cấp, nâng lương, điều kiện chỗ 

ở, hỗ trợ đi lại, điều kiện học tập nâng cao trình độ, khen thưởng…  

3) Xây dựng tiêu chuẩn về kỹ năng và năng lực cần thiết cho từng loại nhân viên y tế 

 Rà soát ở cấp quốc gia để đưa ra những năng lực cần thiết và chuẩn hóa các chương 

trình đào tạo của bác sĩ đa khoa, YTCC, điều dưỡng phù hợp với mô hình bệnh tật và 

nhu cầu CSSK của người dân hiện nay, để bảo đảm những đối tượng sau khi đào tạo 

xong sẽ có kiến thức và kỹ năng thực hành tốt. 

 Xây dựng tiêu chuẩn và quy trình đánh giá nhân lực dựa trên cơ sở năng lực, kết quả, 

hiệu suất, năng suất lao động thực tế. 

4) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực y tế  

 Tiếp tục củng cố hệ thống thông tin báo cáo số liệu nhân lực y tế liên quan đến đào 

tạo, sử dụng nhân lực y tế và mối liên quan giữa đào tạo và sử dụng nhân lực, cũng 

như số liệu về nhân lực y tế ở các cơ sở đào tạo tư nhân để thực hiện quản lý nguồn 

nhân lực y tế. 

 Tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hiện có về 

nhân lực y tế nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện và kịp thời điều chỉnh chính sách. 

Đặc biệt, cần xây dựng một cơ chế hiệu quả để bảo đảm đủ kinh phí chi trả phụ cấp và 

ưu đãi cho nhân viên y tế địa phương làm việc tại TYT xã và các hoạt động tiếp cận 

cộng đồng. 

2.3. Tài chính y tế 

Tài chính y tế vẫn là lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm trong và ngoài ngành y tế 

trong năm 2013. Phần dưới đây trình bày những kết quả nổi bật đã đạt được trong vòng một 

năm qua ở lĩnh vực tài chính so với các nhiệm vụ ưu tiên của ngành. 
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2.3.1. Tình hình thực hiện  

1) Tăng chi công cho y tế thông qua tăng chi ngân sách nhà nước cho y tế và tăng độ 

bao phủ BHYT  

Kết quả thực hiện 

Ngày 10/1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011–2020, tầm nhìn đến 2030 trong đó 

chỉ rõ mục tiêu “tăng nhanh đầu tư công cho y tế” và nêu các giải pháp kèm theo chỉ tiêu cụ 

thể để đạt được mục tiêu đó bao gồm: “Tăng tỷ lệ chi ngân sách hằng năm cho y tế, bảo đảm 

tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước 

(NSNN). Dành ít nhất 30% ngân sách y tế của Nhà nước cho y tế dự phòng, bảo đảm đủ kinh 

phí cho hoạt động thường xuyên của TYT xã, phường và phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, 

bản, ấp. Phấn đấu đạt ít nhất 10% tổng chi ngân sách nhà nước dành cho y tế” [8]. Những 

nội dung này cho thấy quan điểm nhất quán và sự cam kết của Chính phủ đối với việc thực 

hiện mục tiêu tăng chi công cho y tế. Đây là cơ sở cho ngành y tế thuyết minh, bảo vệ đề xuất 

tăng ngân sách y tế hằng năm đồng thời là chỉ số cơ bản để theo dõi, giám sát việc thực hiện 

nhiệm vụ tăng chi công cho y tế.  

Năm 2013, Thủ tướng ký quyết định số 705/QĐ-TTg nâng mức hỗ trợ đóng BHYT 

cho một số đối tượng người thuộc thuộc hộ gia đình cận nghèo. Theo đó, NSNN tiếp tục mở 

rộng hỗ trợ tăng độ bao phủ BHYT đối với nhóm cận nghèo với quyết định nâng mức hỗ trợ 

100% mức đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn 

nghèo quốc gia bao gồm: (i) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian 

hỗ trợ 5 năm sau khi thoát nghèo; (ii) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại 

các huyện nghèo [9]. 

Theo số liệu ước tính thực hiện chi NSNN năm 2012 của Bộ Tài chính, tỷ lệ chi 

NSNN cho y tế so với tổng chi thường xuyên NSNN đạt 8,28% [10]. Tỷ lệ này hầu như 

không thay đổi so với mức 8,21% năm 2011. Tuy nhiên, đây là mức tăng khá cao so với mức 

4,92% năm 2008. Tổng NSNN cho y tế giai đoạn 2008–2013 tăng qua các năm với tốc độ 

tăng bình quân 34,2% cao hơn tốc độ tăng bình quân tổng chi thường xuyên NSNN cùng kỳ 

(20%) [10], Tuy nhiên, tốc độ tăng chi NSNN cho y tế năm 2012 giảm đi so với các năm 

trước, chỉ cao hơn 1% so với tăng chi NSSN nói chung.  

Chính sách ưu tiên phân bổ NSNN cho YTDP tiếp tục được thực hiện theo tiêu chí 

được xác định theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 “Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế 

dự phòng”. Tỷ lệ chi cho YTDP trong tổng chi NSNN cho y tế tăng lên qua các năm. Năm 

2009, tỷ lệ chi cho YTDP so với NSNN cho y tế đạt 31,32% [11]. Việc cấp NSNN cho các 

chương trình mục tiêu quốc gia y tế được thực hiện theo Quyết định số 1222/QĐ-BTC ngày 

17/5/2012, trong đó phân bổ kinh phí cụ thể cho từng bộ, ngành và từng địa phương. Năm 

2012, Bộ Y tế được giao dự toán kinh phí chi cho các Chương trình mục tiêu quốc gia y tế là 

1699,39 tỷ đồng, số thực hiện ước tính là 1728,29 tỷ đồng bằng 101,7% dự toán do có 28,91 

tỷ đồng dự toán 2011 chuyển sang [12]. So với tổng NSNN chi thường xuyên cho y tế, chi 

cho các Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế chiếm 3,2%.  

Vai trò và ý nghĩa của việc củng cố, tăng cường y tế cơ sở gắn với việc thực hiện 

CSSKBĐ trong giai đoạn hiện nay càng được chú trọng. Trong năm 2012 Bộ Y tế đã tiến 

hành tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Chấp 

hành Trung ương về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Bộ Chính trị cũng đã chỉ 

đạo Bộ Y tế xây dựng Đề án "Củng cố y tế cơ sở và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh". 

Ngân sách cấp cho các vùng sâu, vùng xa được áp dụng hệ số ưu tiên từ 1,7–2,4 lần so với 

vùng đô thị. Số liệu chi sự nghiệp y tế năm 2012 tại 63 tỉnh, thành phố theo báo cáo của Bộ 
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tài chính cho thấy 2 vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có mức chi ngân 

sách y tế bình quân đầu người cao nhất cả nước. Bộ Y tế đang trình Chính phủ đề án đầu tư 

cho y tế xã, YTDP huyện và được lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, phát triển y tế nông thôn và chương trình kết hợp chính sách giữa Bộ Y tế và 

Ủy ban dân tộc (Bộ Y tế và Uỷ ban dân tộc đã ký thỏa thuận thực hiện), trong đó bao gồm 

một số chính sách ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu 

số [12]. Chương trình quân dân y kết hợp cũng đã đầu tư cho các cơ sở y tế quân dân y như 

nâng cấp về nhà trạm, bổ sung trang thiết bị y tế cho 171 TYT khu vực biên giới, vùng sâu, 

vùng xa, vùng trọng điềm quốc phòng an ninh; hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị y tế cho 5 

điểm sáng kết hợp quân dân y tại đảo Lý Sơn, đảo Phú Quốc, Gia Lai, Đắk Nông, ATK Thái 

Nguyên.  

Kinh phí từ Ngân sách trung ương cấp hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo và trẻ 

em dưới 6 tuổi được phân bổ về cho các tỉnh thành với tổng mức kinh phí lần lượt là 5757 tỷ 

đồng và 3447 tỷ đồng. So với tổng chi thường xuyên cho y tế, mức hỗ trợ từ NSNN mua thẻ 

BHYT cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi chiếm 17,1%. 

Mức tăng rõ rệt chi NSNN cho y tế trong vài năm gần đây một phần quan trọng là nhờ 

có phần kinh phí cấp từ trái phiếu chính phủ cho các đề án nâng cấp các cơ sở y tế bao gồm 

Đề án nâng cấp bệnh viện huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg và Đề án nâng cấp 

bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương theo Quyết định số 930/QĐ-TTg. Tổng số vốn được phê 

duyệt là 62 280 tỷ đồng trong đó nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 46 628 tỷ đồng. Tổng số 

vốn trái phiếu chính phủ đã bố trí giai đoạn 2008–2012 là 23 200 tỷ đồng, trong đó các dự án 

theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg là 12 548 tỷ đồng, các dự án theo Quyết định số 

930/QĐ-TTg là 10 652 tỷ đồng. Tổng số vốn trái phiếu chính phủ đã giải ngân từ 2008 đến 

hết tháng 11/2012 là 21 454,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 92,5% [13].  

Mặc dù Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp song nguồn viện 

trợ cho y tế vẫn tăng lên và được duy trì ở mức cao [14]. Năm 2012, Bộ Y tế quản lý 52 dự 

án viện trợ phát triển chính thức (ODA) với tổng giá trị xấp xỉ 1,5 tỷ USD. Ngân hàng Thế 

giới và Quỹ Toàn cầu hiện đang là hai tổ chức cung cấp nguồn vốn ODA lớn nhất cho y tế, 

chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn ODA. Hỗ trợ y tế theo vùng miền và phòng chống 

HIV/AIDS đang là hai lĩnh vực nhận được nhiều nhất nguồn lực từ các đối tác phát triển. Tỷ 

lệ giải ngân các dự án ODA có được cải thiện trong những năm gần đây, song mới đạt 65% 

năm 2011 và ước đạt 51% năm 2012 [15]. Ngoài nguồn hỗ trợ từ các dự án ODA, theo báo 

cáo của Bộ Y tế hiện đang có 106 dự án y tế do các tổ chức phi chính phủ tài trợ với tổng số 

vốn là 256 triệu USD.  

Khó khăn, hạn chế 

Khó khăn về kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng chi NSNN cho 

y tế. Tốc độ tăng chi NSNN cho y tế trong ba năm gần đây sụt giảm rõ rệt do ảnh hưởng 

chung từ những khó khăn kinh tế vĩ mô và chính sách thắt chặt tài khóa theo Nghị quyết số 

11/NQ-CP (2011) của Chính phủ [16]. Năm 2012, tốc độ tăng chi NSNN cho y tế giảm mạnh 

so với năm 2011 và tiếp tục giảm theo Dự toán năm 2013. Năm 2012 tốc độ tăng chi thường 

xuyên cho y tế chỉ cao hơn tốc độ tăng chi NSNN 1%, thậm chí theo dự toán năm 2013, tốc 

độ tăng chi NSNN cho y tế còn thấp hơn tốc độ tăng chi NSNN nói chung, không đạt chỉ tiêu 

như Nghị quyết số 18 của Quốc hội [17]. Theo dự toán năm 2013, tỷ lệ chi NSNN cho y tế 

giảm nhẹ chỉ còn 8,1%, còn ở mức khá khiêm tốn so với chỉ tiêu đạt 10% đề ra trong Chiến 

lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011–2020, tầm nhìn 2030.  
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2) Phát triển BHYT toàn dân bền vững, thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân  

Kết quả thực hiện 

Phát triển BHYT toàn dân bền vững là một trong những trọng tâm của công tác y tế 

năm 2012. Bộ Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình Bộ Chính trị ban hành 

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT giai đoạn 2012–2020. Nghị quyết này ra đời đánh dấu 

một bước chuyển biến quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và cấp ủy các 

cấp đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển BHYT toàn dân, tạo tiền đề cho sự vào cuộc 

mạnh mẽ của chính quyền địa phương các cấp đối với công tác BHYT. Các đánh giá về công 

tác BHYT đều nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện thành 

công mục tiêu mở rộng BHYT. Sau hơn 1 năm nỗ lực của Bộ Y tế và cơ quan BHXH cùng 

các bộ ngành liên quan xây dựng và hoàn chỉnh Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn 

dân giai đoạn 2012–2015 và 2020, ngày 29/3/2013, Thủ tướng đã ký quyết định số 538/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án này. Với Đề án được phê duyệt, mục tiêu trên 80% dân số tham gia 

BHYT vào năm 2020 đã mang tính khả thi và hiện hữu với các giải pháp cụ thể, cùng nguồn 

lực đầu tư cho từng giai đoạn của lộ trình. 

Việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT được đẩy mạnh thực hiện 

với nhiệm vụ trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật BHYT. Việc nghiên cứu, rà soát sửa đổi 

Luật BHYT được tiến hành một cách tích cực dựa trên đánh giá độc lập của các tổ chức quốc 

tế và trong nước cũng như tham khảo kinh nghiệm quốc tế về các nội dung dự kiến chỉnh sửa. 

Dự kiến Luật BHYT sẽ được sửa đổi bổ sung theo quan điểm chỉ đạo chính bao gồm:  

 Hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT, thực hiện mục tiêu: mở rộng đối tượng 

tham gia BHYT; nâng cao chất lượng KCB; đổi mới cơ chế tài chính, giảm chi tiêu 

tiền túi trực tiếp từ hộ gia đình, thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, thực hiện 

mục tiêu an sinh xã hội;  

 Bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa 3 bên: người bệnh BHYT, cơ sở cung ứng dịch vụ và 

quỹ BHYT;  

 Khắc phục các điểm bất hợp lý sau 3 năm thực hiện Luật BHYT liên quan đến các 

vấn đề: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, đối tượng tham gia BHYT, phạm vi 

quyền lợi và mức hưởng BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT, tổ chức thực hiện 

BHYT;  

 Đổi mới nhưng có kế thừa những quy định hiện hành về chính sách BHYT; phù hợp 

với các quy định tại các luật mới có liên quan.  

Về kết quả thực hiện mở rộng BHYT, ước tính năm 2012, số người tham gia BHYT 

là 59,31 triệu người đạt tỷ lệ bao phủ 66,8% dân số [18]. Trong số những người tham gia 

BHYT, các nhóm lớn được NSNN hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí tham gia BHYT 

chiếm tỷ trọng 60%, còn có thêm một số đối tượng bắt buộc khác (như người cao tuổi, người 

khuyết tật, v.v.) cũng được nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT nhưng chưa tách ra được trong 

số liệu (Hình 2). 
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Hình 2: Cơ cấu các nhóm đối tượng tham gia BHYT, 2012 

 
Nguồn: Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, 2013  

Khó khăn, hạn chế 

Tỷ lệ bao phủ theo đối tượng đích của một số nhóm còn khá thấp như nhóm cận 

nghèo (25%), nhóm tự nguyện (26%), nhóm lao động trong các doanh nghiệp (51%) (Hình 

3) [19].
  

Hình 3: Tỷ lệ bao phủ BHYT theo các nhóm đối tượng tham gia BHYT, 2011 

 

Nguồn: Bộ Y tế, 2013, Đề án Thực hiện lộ trình tiền tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 [20]. 

Còn tồn tại nhiều cản trở trong thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Các báo cáo đánh 

giá việc thực hiện Luật BHYT đã chỉ rõ các vấn đề vướng mắc, bất cập trong công tác 

BHYT. Những cản trở này liên quan đến những thiếu hụt trong quy định chính sách pháp luật 

cũng như những hạn chế trong triển khai thực hiện. Đó là việc thiếu các quy định pháp lý bảo 

đảm tính tuân thủ quy định tham gia BHYT bắt buộc, chưa có quy định để cơ quan BHXH 

thực thi được vai trò người mua dịch vụ y tế đáp ứng các tiêu chí an toàn, hiệu quả, chất 

lượng và giá chấp nhận được, việc quản lý, sử dụng Quỹ BHYT còn hạn chế về tính bền vững 

và hiệu quả, phương thức thanh toán dịch vụ y tế chưa phù hợp, năng lực quản lý của cơ quan 
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BHXH chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống quản lý thông tin yếu… Những cản trở này ảnh 

hưởng tới cả ba khía cạnh bao phủ của BHYT bao gồm tỷ lệ tham gia, phạm vi dịch vụ y tế 

được thụ hưởng và mức độ giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ y tế.  

Chưa thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục mua, cấp thẻ và thanh toán BHYT để tạo 

điều kiện thuận lợi cho người có BHYT trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế. 

3) Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập  

Kết quả thực hiện 

Sau một thời gian khá dài chuẩn bị, xây dựng văn bản và lấy ý kiến rộng rãi, cuối 

cùng Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị 

sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập đã 

được ban hành ngày 5/10/2012. Đúng theo tên gọi, Nghị định 85 đã quy định khá chi tiết và 

cụ thể về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và giá dịch vụ y tế của các cơ sở y tế công lập 

theo 4 nhóm được phân loại theo mức độ tự chủ về kinh phí hoạt động. Về cơ chế hoạt động, 

ngoài các quy định về xây dựng kế hoạch chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự Nghị định 85 

có riêng một điều khoản quy định về hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ trong đó ghi rõ 

“việc góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết phải được hạch toán theo dõi riêng hoặc 

thành lập cơ sở hạch toán độc lập”. Về cơ chế tài chính, Nghị định tách riêng hai nội dung cơ 

chế tài chính đối với chi đầu tư phát triển và đối với chi thường xuyên. Về giá dịch vụ y tế, 

Nghị định 85 đã quy định rõ lộ trình thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế vào năm 

2018 đồng thời việc từng bước cơ cấu tiền lương, tiền công vào giá dịch vụ y tế. Như vậy, có 

thể nói Nghị định 85 đã tạo ra bước chuyển đổi cơ bản một cách có lộ trình về cơ chế hoat 

động và tài chính của các cơ sở y tế công lập. Việc triển khai theo Nghị định 85 chắc chắn sẽ 

đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ bệnh viện, tăng cường xã hội hóa công tác CSSK. 

Trong năm 2012, một điểm nhấn quan trọng trong công tác tài chính y tế đó là việc 

ban hành và triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế 

- Bộ Tài chính về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Việc điều chỉnh giá hơn 500 dịch vụ y tế 

(bao gồm 80 dịch vụ theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC) trên cơ sở tính 

một phần chi phí với 3 trên tổng số 7 yếu tố cấu thành chi phí dịch vụ đã tạo một bước tiến bộ 

rõ nét theo hướng đổi mới cơ chế tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập với việc tính 

đúng, tính đủ chi phí dịch vụ y tế. Giá dịch vụ y tế về cơ bản được điều chỉnh theo hướng 

tăng lên, chỉ có 5/447 dịch vụ được điều chỉnh giảm. Tính đến nay đã có 62/63 tỉnh, thành 

phố trên cả nước phê duyệt khung giá mới áp dụng theo Thông tư 04. Bộ Y tế, Bộ Tài chính, 

BHXH Việt Nam đã thẩm định và phê duyệt giá cho 35 bệnh viện trung ương. Thực hiện chỉ 

đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn tiến độ áp dụng giá 

dịch vụ y tế mới để không làm ảnh hưởng đến tăng chỉ số giá tiêu dùng trong cùng thời điểm.  

Với quan điểm gắn liền việc điều chỉnh giá dịch vụ với việc nâng cao chất lượng 

khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng 

cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh 

giá dịch vụ y tế. Đối với người có BHYT, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế được mong đợi sẽ 

đem lại tác động tích cực, làm tăng quyền lợi, giảm mức chi tiền túi cho người có BHYT.  

Khó khăn, hạn chế 

Việc triển khai khung giá dịch vụ y tế mới theo Thông tư 04 vừa qua bước đầu đã cho 

thấy một số vướng mắc liên quan đến sự hài hòa giữa cơ chế điều hành thống nhất và sự phân 

cấp, phân quyền cho các địa phương. Theo quy định, dựa trên khung giá của liên Bộ ban 

hành, Sở Y tế các tỉnh phối hợp với BHXH, Sở Tài chính xây dựng phương án điều chỉnh giá 

dịch vụ y tế trên cơ sở đề xuất của các bệnh viện thuộc Sở Y tế quản lý và trình Hội đồng 
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nhân dân tỉnh thông qua. Việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương quyết định mức giá 

dịch vụ y tế sẽ đem lại hiệu quả tích cực khi mức giá hợp lý, phù hợp với điều kiện của địa 

phương được phê duyệt.  

Tuy nhiên, thực tế kết quả phê duyệt giá dịch vụ y tế mới theo Thông tư 04 cho thấy 

thiếu một sự thống nhất về tiêu chí xem xét mức phí và phương pháp xác định mức phí giữa 

các địa phương. Tính đến nay, cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành phố thông qua giá dịch vụ y tế 

mới, song có sự chênh lệch khá lớn về mức giá bình quân giữa các tỉnh. Theo kết quả khảo 

sát 43 sở y tế trong nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, có 41/43 tỉnh đã 

thông qua giá dịch vụ y tế mới với mức trung bình bằng 72,2% mức tối đa của Thông tư 04. 

Tuy nhiên mức dao động giữa các tỉnh là khá lớn từ 56,4% đến 91%, mức độ phân tán cao 

với các giá trị tứ phân vị thứ nhất và giá trị tứ phân vị thứ ba lần lượt là 60% và 82,3% [21].  

Việt Nam không chỉ gặp khó khăn trong huy động thêm các nguồn tài chính cho y tế 

mà còn phải đối mặt với một thực tế là hiệu suất sử dụng các nguồn lực còn bị hạn chế do 

nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện chưa có nghiên cứu tổng thể về sự lãng phí trong lĩnh 

vực y tế, song có thể thấy nhiều sự bất hợp lý dẫn đến gia tăng chi phí không cần thiết, như 

sử dụng thuốc biệt dược độc quyền thay vì thuốc generic, sử dụng quá nhiều thuốc, chỉ định 

kháng sinh tràn lan, chỉ định quá nhiều xét nghiệm, không công nhận kết quả xét nghiệm, 

chẩn đoán giữa các cơ sở y tế… Thanh toán theo giá dịch vụ chiếm ưu thế trong khi còn thiếu 

cơ chế kiểm soát số lượng và giá cả dịch vụ, bao gồm cả thuốc, dẫn đến leo thang chi phí. 

Hiệu quả đầu tư từ các dự án được NSNN hỗ trợ, đặc biệt là dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu 

chính phủ mới đây, chưa được đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện. Theo phản ánh từ một 

số quan sát, tại một số địa phương, nhất là các tỉnh miền núi có tình trạng bệnh viện huyện 

mới được xây dựng khá khang trang nhưng hiệu quả sử dụng hạn chế do thiếu cán bộ y tế, 

thiếu bác sĩ.  

Cơ chế tài chính như hiện nay vẫn chưa khuyến khích được hiệu quả hoạt động của 

các cơ sở y tế dự phòng. Do khi có dịch xảy ra mới được cấp kinh phí, nên các đơn vị sự 

nghiệp trong lĩnh vực y tế dự phòng chưa thể chủ động tiến hành phòng dịch bệnh từ khi 

chưa xảy ra, dẫn đến tình trạng có dịch bệnh thì chống, hết dịch thì lại ngồi chờ. Phương thức 

dự trù và cấp kinh phí hiện tại cũng chưa bảo đảm cho việc triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản. 

Kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện huyện chỉ khoảng 10-20% so với tổng 

kinh phí cấp từ nguồn NSNN [22]. Nhiều TYT xã kinh phí cấp cho hoạt động chuyên môn 

của TYT xã không bảo đảm đúng quy định (tối thiểu 10 triệu/năm theo quy định của Thông 

tư số 119/2002/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của 

TYT xã) [23].  

4) Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh 

Kết quả thực hiện 

Thực hiện lộ trình đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT 

theo hướng từ chi trả theo dịch vụ sang theo khoán định suất, số lượng và tỷ lệ các cơ sở 

KCB thực hiện thanh toán theo định suất tăng lên qua các năm. Lộ trình mở rộng việc thanh 

toán theo định suất đã đạt và vượt mức xác định theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-

BYT-BTC. Năm 2010, có 240/1750 cơ sở KCB có đăng ký KCB ban đầu (chiếm 13,7%) 

thực hiện thanh toán theo định suất, trong đó tuyến huyện và tương đương đã thực hiện thanh 

toán theo định suất là 214/1190 (đạt 18%), vượt 8 điểm phần trăm so với chỉ tiêu mà BHXH 

Việt Nam đặt ra năm 2010. Năm 2011, có 786/1951 cơ sở KCB ban đầu áp dụng thanh toán 

theo định suất chiếm 40,2% trong số các đơn vị ký hợp đồng KCB BHYT, vượt 10,2 điểm 

phần trăm theo lộ trình quy định tại Thông tư 09. Năm 2012, tỷ lệ các đơn vị thực hiện thanh 

toán theo định suất là 42%. Số địa phương triển khai thanh toán theo định suất cũng tăng lên 
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qua các năm, theo BHXH đến năm 2012 còn 5 địa phương chưa áp dụng phương thức thanh 

toán này.  

Nhìn chung, cơ chế thanh toán theo định suất đã tạo sự chủ động cho các bệnh viện 

trong điều hành kinh phí của bệnh viện, nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong 

việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí BHYT. Lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo việc xem 

xét, sửa đổi hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất để khắc phục 

những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Vụ Kế hoạch- Tài chính là đầu mối thực 

hiện. Tháng 3/2013, Bộ trưởng đã Quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng Thông tư 

thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất. Trong thời gian qua, việc xây dựng Thông tư 

thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất đã được thúc đẩy tích cực. Một loạt các nghiên 

cứu phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng Thông tư bao gồm khảo sát đánh giá các phương 

thức thanh toán dịch vụ y tế, tính toán chi phí dịch vụ y tế tuyến huyện và xã, đánh giá tác 

động các đề xuất sửa đổi thanh toán theo định suất đã được tiến hành và các kết quả nghiên 

cứu đã được sử dụng để tham vấn trực tiếp cho Ban soạn thảo Thông tư. Bên cạnh đó, đã có 

các cuộc trao đổi học tập kinh nghiệm quốc tế với các quốc gia đã thành công trong việc áp 

dụng thanh toán theo định suất như Thái Lan, Estonia.  

Phương thức thanh toán theo trường hợp bệnh đang tiếp tục được nghiên cứu thí điểm 

trong Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế do Ngân hàng phát triển châu Á tài trợ trên 

phạm vi mở rộng với 26 nhóm bệnh thường gặp tại tuyến huyện và tuyến tỉnh. Quy trình 

chuyên môn đối với 24 nhóm bệnh đã được xây dựng đang được các bệnh viện và chuyên gia 

đánh giá để hoàn thiện. Đồng thời cán bộ của Chương trình đang thu thập các thông tin về 

lâm sàng và chi phí theo các mục chuyên môn được xác định trong quy trình chuyên môn để 

phục vụ cho việc tính mức chi trả cho từng trường hợp bệnh. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang 

trao đổi với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Thái Lan, Joint 

Learning Network… về phương án và lộ trình triển khai chi trả theo trường hợp bệnh ở Việt 

Nam. 

Ngoài ra, phương thức phân bổ tài chính dựa trên kết quả hoạt động cũng đang được 

triển khai thí điểm tại Nghệ An trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ. 

Cho đến nay, phương thức chi trả dựa trên kết quả đã được triển khai tại 2 bệnh viện huyện, 2 

trung tâm y tế huyện và 4 TYT xã [24]. Với bản chất thanh toán dựa trên kết quả được thẩm 

định, phương thức chi trả này được mong đợi sẽ khắc phục hạn chế của phương thức cấp 

ngân sách dựa trên đầu vào hiện đang áp dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới 

cung ứng dịch vụ y tế. Sổ tay hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chi trả theo kết quả hoạt 

động đã được Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới phê duyệt, trong đó mô tả chi tiết phương án 

xây dựng và triển khai dự án chi trả theo kết quả hoạt động là một tài liệu rất hữu ích, nhất là 

đối với việc mở rộng mô hình này [25].  

Khó khăn, hạn chế 

Thiếu chiến lược và lộ trình cụ thể, nhất quán trong đổi mới phương thức thanh toán. 

Một hệ thống các phương thức thanh toán hỗn hợp đang vận hành tại Việt Nam, trong đó các 

phương thức thanh toán không được thiết kế để hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát huy ưu điểm và 

hạn chế nhược điểm. Mỗi phương thức thanh toán đều có ưu điểm và nhược điểm nhất định.  

Hiện nay, thanh toán theo dịch vụ vẫn đang chiếm ưu thế. Thanh toán theo định suất 

hiện đang áp dụng tại Việt Nam đang còn nhiều điểm bất cập về thiết kế chính sách cũng như 

triển khai thực hiện. Có nhiều vấn đề vướng mắc giữa cơ sở cung ứng dịch vụ và cơ quan 

BHYT nảy sinh trong quá trình thực hiện thanh toán định suất. Tình trạng bội chi quỹ định 

suất và áp lực quản lý quỹ khi số chi của bệnh nhân chuyển tuyến và vượt tuyến chiếm tỷ 

trọng lớn khiến nhiều cơ sở KCB không muốn tham gia khoán định suất. Thanh toán theo 
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định suất cần được thiết kế lại cho phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng các mục tiêu 

mong đợi. Chi trả theo trường hợp bệnh đang được từng bước triển khai. Tuy nhiên, các nỗ 

lực đổi mới phương thức thanh toán này chưa được điều phối và triển khai một cách hiệu quả 

theo một kế hoạch tổng thể với chiến lược và lộ trình cụ thể, nhất quán. Việc đổi mới phương 

thức thanh toán cần đặt trong bối cảnh chung của hệ thống y tế liên quan tới các cơ chế hiệu 

quả và đồng bộ, cũng như hệ thống thông tin phù hợp cho quản lý chất lượng và khuyến 

khích liên tục cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.  

Để thiết kế và thực hiện các phương thức thanh toán mới đòi hỏi những điều kiện nhất 

định về năng lực kỹ thuật, tính đáp ứng của hệ thống thông tin dữ liệu, các nghiên cứu hỗ trợ. 

Trong điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay các điều kiện này đều rất hạn chế.  

2.3.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung 

1) Tăng chi công cho y tế thông qua tăng chi NSNN cho y tế và tăng độ bao phủ BHYT  

 Giữ vững mục tiêu bảo đảm tỷ lệ tăng chi NS cho y tế cao hơn tỷ lệ tăng ngân sách 

chung. 

2) Phát triển BHYT toàn dân bền vững, thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân  

 Sửa đổi Luật BHYT, tháo gỡ các nút thắt về chính sách liên quan đến mở rộng độ bao 

phủ, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, vai trò chức trách của cơ quan thực 

hiện BHYT với vị thế là bên mua dịch vụ y tế;  

 Nâng cao năng lực cơ quan thực hiện BHYT: củng cố bộ máy tổ chức, đủ nhân lực có 

kỹ năng thực hiện các chức năng chủ yếu của BHYT, tăng cường hệ thống quản lý 

thông tin. 

3) Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập  

 Bộ Y tế xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá việc thực hiện đổi mới cơ chế hoạt 

động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

 Nâng cao năng lực cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập về trình độ quản lý, bao 

gồm cả phương pháp xác định chi phí và tăng cường hệ thống quản lý thông tin bệnh 

viện 

 Tăng hiệu suất sử dụng nguồn lực, kiểm soát chi phí: cần áp dụng nhiều giải pháp 

đồng bộ nhưng có xác lập ưu tiên, có thể bắt đầu trước hết bằng việc rà soát các thuốc 

và dịch vụ thanh toán BHYT theo các tiêu chí dựa trên hiệu quả chi phí, đẩy mạnh sử 

dụng thuốc hợp lý tại các cơ sở y tế công lập, cải thiện tình trạng mất cân đối và chia 

cắt giữa các tuyến y tế, giữa điều trị và dự phòng trong cùng tuyến y tế. 

4) Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh 

 Xây dựng Đề án về đổi mới phương thức thanh toán dịch vụ y tế với lộ trình và kế 

hoạch tổng thể. Trước mắt ưu tiên việc chỉnh sửa lại phương thức thanh toán định suất 

cho tuyến huyện và xã. 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu theo từng ca bệnh kết hợp thông tin chi phí và thông tin lâm 

sàng nhằm tạo ra nền cơ bản để xây dựng và sửa đổi các phương thức chi trả mới. 
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2.4. Dược và trang thiết bị y tế  

2.4.1. Tình hình thực hiện  

1) Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị  

Kết quả thực hiện 

Trong những năm qua, về cơ bản hệ thống y tế đã đáp ứng nhu cầu thuốc thiết yếu, 

vắc-xin cho công tác phòng, chữa bệnh cho nhân dân. Các cơ sở y tế đều bảo đảm có đủ 

thuốc phù hợp với phân tuyến kỹ thuật, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc ở cộng đồng. 

Giá trị thuốc sản xuất trong nước năm 2012 ước đạt 1200 triệu USD, tăng 5,3% so với 

năm 2011, đáp ứng được 234/314 hoạt chất trong danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam và 

đầy đủ 29 nhóm tác dụng dược lý theo khuyến cáo của WHO. Tổ chức thành công diễn đàn 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” nhằm hỗ trợ cho ngành dược Việt Nam phát 

triển bền vững, bảo đảm ổn định nguồn cung thuốc, giảm sự lệ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ 

nước ngoài. 

Ngoài việc cấp phép xuất nhập khẩu thuốc thường xuyên, còn giải quyết những 

trường hợp nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc theo nhu cầu điều trị của bệnh viện, nhập khẩu 

thuốc cung ứng cho các chuỗi nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt (GPP), nhập 

khẩu thuốc song song, bảo đảm đủ nhu cầu thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân. 

Độ bao phủ mạng lưới cung ứng thuốc không ngừng được mở rộng với khoảng 2000 

dân có 1 điểm bán thuốc. Quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới cung ứng thuốc ở khu vực 

biển đảo, vùng sâu, vùng xa. 

Thông tư số 10/2012/TT-BYT ngày 8/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 31/2011/TT-BYT hướng dẫn Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, 

chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán đã mở rộng phạm vi sử dụng một số tên thuốc. Bộ Y 

tế đang hoàn thiện việc soạn thảo, chuẩn bị ban hành danh mục thuốc được BHYT chi trả 

thay thế cho danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở y tế trước đây. 

Từng bước chủ động được nguồn vắc-xin cho chương trình tiêm chủng mở rộng: đã 

có 6 cơ sở trong nước sản xuất được 10/10 loại vắc-xin trong chương trình, đáp ứng được 

trên 80% nhu cầu sử dụng.  

Khó khăn, hạn chế 

Dù tỷ trọng thuốc sản xuất trong nước có tăng, tỷ lệ này còn đạt thấp: giá trị thuốc sản 

xuất trong nước trong tổng giá trị tiền thuốc sử dụng không tăng, thậm chí giảm so với năm 

2011 (47%) và rất khó đạt được kế hoạch đề ra (60%), nếu không có những nỗ lực vượt bậc 

trong thời gian tới. 

Việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu lần VI triển khai chậm. Chính sách thuốc 

generic mới bắt đầu triển khai nên chưa đánh giá được tác động trên thực tế. Chưa bảo đảm 

chủ động được nguồn thuốc kháng vi rút (ARV), vẫn phụ thuộc vào nguồn viện trợ của các tổ 

chức quốc tế. Quá trình xem xét đưa thuốc vào danh mục thuốc được BHYT thanh toán vẫn 

chưa dựa trên tiêu chí hiệu quả chi phí (xem chi tiết Chương IV, mục 5). 

Việc tiếp cận thuốc tại các vùng sâu vùng xa, khu vực biển đảo còn gặp nhiều khó 

khăn do có ít quầy thuốc, không đủ thuốc, thuốc không bảo đảm chất lượng hoặc giá thuốc 

đắt. 

Vẫn còn bị động trong việc bảo đảm nguồn vắc-xin cho chương trình tiêm chủng mở 

rộng khi có sự cố đột xuất (ví dụ việc tạm ngừng sử dụng vắc-xin Quinvaxem sau 5 ca tử 

vong sau khi tiêm vắc-xin này) đã có ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai chương trình. 
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2) Kiểm soát chặt chẽ giá thuốc  

Kết quả thực hiện 

Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế, các cơ sở KCB và các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc 

tăng cường các biện pháp bình ổn giá thuốc. Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và các 

ban, ngành hữu quan, nhiều biện pháp đồng bộ đã được triển khai. Nhờ đó, thị trường thuốc 

cơ bản được duy trì bình ổn, không xảy ra tăng giá đồng loạt, đột biến. Theo số liệu thống kê, 

trong năm 2012, mức độ tăng giá nhóm hàng dược phẩm là 5,27%, thấp hơn mức độ tăng giá 

của chỉ số giá tiêu dùng (6,81%).  

Thuốc cung cấp cho các cơ sở KCB công lập từ nguồn NSNN và BHYT được thực 

hiện qua đấu thầu cạnh tranh với các thông tin được công khai theo hướng dẫn của Thông tư 

liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 và Thông tư liên tịch số 11/2012/TT-

BYT ngày 28/6/2012. Theo đó, các cơ sở y tế phải lập kế hoạch đấu thầu tối thiểu một 

lần/năm, mỗi nhóm thuốc chỉ được xét trúng thầu một mặt hàng đạt yêu cầu kỹ thuật, thuốc 

sẽ được phân chia nhóm dựa trên mặt bằng tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ để lựa chọn mặt 

hàng đáp ứng các điều kiện với giá dự thầu thấp nhất vào bệnh viện; giá trúng thầu của từng 

mặt hàng thuốc không được cao hơn giá trong kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt.  

Tính đến cuối tháng 4/2013 đã có 10 tỉnh, thành phố có kết quả đấu thầu thuốc theo 

Thông tư 01 và 07 tỉnh đang xây dựng kế hoạch. Kết quả đánh giá sơ bộ của Bộ Y tế cho thấy 

việc đấu thầu thuốc theo Thông tư mới từ đầu năm 2013 đã góp phần làm giảm 20-30% chi 

phí cho thuốc của các cơ sở y tế. So sánh giá của 10 mặt hàng trúng thầu tại các cơ sở y tế 

năm 2013 cho thấy giá đã giảm từ 5,6 đến 34,6% so với giá của năm 2012 [26]. Kết quả khảo 

sát sơ bộ cho thấy giá thuốc trúng thầu tại các bệnh viện ở Việt Nam thấp hơn so với thuốc 

cùng tên thương mại, cùng hoạt chất, hàm lượng và nồng độ tại các bệnh viện ở Trung Quốc 

và Thái Lan [27]. 

Đã áp dụng thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa 

toàn chặng đối với các thuốc do NSNN và BHYT chi trả theo Thông tư số 06/2013/TT-BYT, 

từ ngày 1/4/2013 tại 9 đơn vị: bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện C Đà 

Nẵng, Sở Y tế Bắc Ninh, Sở Y tế Hải Phòng, Sở Y tế TP Đà Nẵng, bệnh viện Nhân dân 115 – 

TP Hồ Chí Minh, bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Bộ Y tế 

đã chọn ra 12 hoạt chất áp dụng thí điểm quản lý bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa 

toàn chặng bao gồm những loại thuốc có giá trị sử dụng lớn, có giá chênh lệch nhiều giữa các 

mặt hàng cùng hoạt chất, cùng nồng độ hoặc hàm lượng, cùng dạng bào chế như: Amoxicilin, 

Cefepim, Cefoperazon, Cefuroxim, Levofloxacin, Omeprazol, Oxaliplatin… 

BHXH cũng đã ban hành giá phổ biến của 5 loại hoạt chất là: Cefoperazol + 

sulbactam, Ceftriazon, Levofloxicin, Cefuroxim, Methyl prednisolon, tương đương với gần 

300 tên thuốc. Đây là những thuốc trong thời gian qua được sử dụng nhiều và chi phí thanh 

toán BHYT lớn trong các bệnh viện. Giá phổ biến của những loại thuốc này được đưa ra sau 

khi tham khảo, rà soát hàng trăm loại thuốc trúng thầu tại nhiều bệnh viện, được sử dụng làm 

cơ sở để các hội đồng duyệt giá trúng thầu, nhằm giảm thiểu tình trạng thuốc vào bệnh viện 

có giá quá cao gây khó khăn cho bệnh nhân, cũng như Quỹ BHYT [27]. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý giá thuốc cũng được tăng 

cường theo Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giá và Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.  

Chính sách thuốc generic, thuốc biệt dược gốc và thuốc tương đương sinh học bắt đầu 

được thực hiện. Thuốc generic được ưu tiên trong xét thầu theo Thông tư số 11/2012/TT-

BYT. Bộ Y tế cũng đã ban hành quy định tạm thời về tài liệu cần cung cấp để công bố các 
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danh mục thuốc biệt dược gốc và thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc (Quyết 

định số 1545/QĐ-BYT và 2962/QĐ-BYT). Sáu đợt công bố danh mục thuốc biệt dược gốc và 

thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học đã được thực hiện (theo các Quyết định 

số 115/QĐ-BYT; 344/QĐ-BYT; 896/QĐ-BYT; 1087/QĐ-BYT; 1546/QĐ-BYT; 1738/QĐ-

BYT; 1739/QĐ-BYT và 3977/QĐ-BYT). 

Khó khăn, hạn chế 

Việc kiểm soát chặt chẽ giá thuốc gặp nhiều khó khăn. Việc áp dụng Thông tư 01 về 

đấu thầu thuốc đã bộc lộ một số bất cập như quá chú trọng về tiêu chí giá, thiếu sự cân bằng 

giữa giá và chất lượng; trong tiêu chí giá cũng chỉ mới quan tâm đến giá của từng mặt hàng 

thuốc chứ chưa quan tâm đến chi phí cho cả phác đồ, liệu trình điều trị; việc phân chia các 

nhóm thuốc theo tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn chưa cụ thể rõ ràng và có thể hiểu và áp dụng theo 

nhiều cách khác nhau. 

Còn đối với thuốc nhập khẩu, nhất là thuốc đặc trị và các thuốc biệt dược, chưa áp 

dụng được phương thức thặng số bán buôn tối đa toàn chặng rộng rãi. Đối với các chế phầm 

trong nước thì nguyên liệu lại chủ yếu từ nước ngoài (90%) nên cũng chưa chủ động kiểm 

soát được giá thuốc. Chênh lệch giá thuốc biệt dược gốc bán trong nước so với giá tham khảo 

quốc tế vẫn còn ở mức cao [28] (Hình 4). Kết quả khảo sát về giá thuốc đấu thầu vào bệnh 

viện công của BHXH Việt Nam cho thấy cùng một loại thuốc, cùng hoạt chất và cùng nhà 

sản xuất phân phối nhưng mỗi bệnh viện một giá. So với giá trúng thầu chênh lệch khoảng 

20–50%, có loại thuốc chênh lệch nhiều hơn [29]. 

Hình 4: Mức chênh lệch giá bán thuốc biệt dược và thuốc generic tại các loại điểm 
bán thuốc, 2011  

 
 

Nguồn: Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách quốc gia về thuốc giai đoạn 1996-2010 [28] 
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14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 hướng dẫn việc triển khai, áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn 

“thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm”. Từ cuối năm 2011, 100% cơ sở sản xuất tân dược 

đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) và 100% cơ sở kiểm nghiệm thuốc đạt 

thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP). Tính đến cuối năm 2012, đã có 116 doanh nghiệp 

sản xuất thuốc tân dược đạt tiêu chuẩn GMP (100%), 116 cơ sở đạt tiêu chuẩn GLP, trong đó 

có 2 Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh và 

112 phòng kiểm nghiệm của các cơ sở sản xuất và 161 cơ sở đạt tiêu chuẩn GSP. Về cơ bản 

các nhà thuốc đã đạt GPP theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BYT của 

Bộ Y tế. Tỷ lệ các nhà thuốc đạt GPP tính đến tháng 8/2012 là 39%; ngoài ra, đã có 7 doanh 

nghiệp được cấp Giấy chứng nhận tổ chức chuỗi nhà thuốc đạt chuẩn thực hành nhà thuốc tốt 

(GPP) [12]. 

Việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường và xử lý các lô thuốc 

không đạt tiêu chuẩn chất lượng được tăng cường. Kịp thời ban hành các quyết định thu hồi, 

rút số đăng ký đối với các lô thuốc không đạt chất lượng. Đẩy mạnh thanh tra, xử lý các 

trường hợp vi phạm thông tin quảng cáo thuốc. 

Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn 2012–2020 đã được Bộ 

Y tế phê duyệt trong Quyết định số 2174/QĐ-BYT năm 2013. Hy vọng Kế hoạch hành động 

này khi đi vào triển khai thực hiện sẽ góp phần bảo đảm cung ứng thuốc có chất lượng và 

tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý không chỉ trong phòng và điều trị bệnh mà cả trong 

nuôi trồng và chăn nuôi thuỷ sản. 

Trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng không mong muốn của 

thuốc đã đi vào hoạt động ổn định. Số lượng báo cáo phản ứng không mong muốn của thuốc 

năm 2012 tăng 34% so với năm 2011. Trung tâm đã xây dựng cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin 

thuốc; biên soạn và phản biện nhiều chuyên luận và đưa vào hệ thống MEDLIB.  

Khó khăn, hạn chế 

Các giải pháp tăng cường sử dụng thuốc hợp lý chưa được quan tâm triển khai đồng 

bộ nên chuyển biến còn chậm. Tình trạng bán thuốc không theo đơn còn diễn ra phổ biến, tỷ 

lệ sử dụng kháng sinh còn cao, nhiều thuốc trong số 30 loại thuốc được sử dụng nhiều nhất ít 

hoặc không có tác dụng lâm sàng. 

Tình trạng vi phạm thông tin quảng cáo thuốc năm 2012 không giảm so với năm 

2011. 

4) Đẩy mạnh phát triển thuốc đông y và thuốc từ dược liệu  

Kết quả thực hiện 

Bộ Y tế tiếp tục từng bước bổ sung và hoàn thiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực 

phát triển thuốc đông y và thuốc từ dược liệu. Cục Quản lý Dược đã phối hợp soạn thảo và 

trong thời gian sắp tới sẽ trình xin phê duyệt một số văn bản liên quan đến lĩnh vực này là (i) 

Thông tư ban hành danh mục dược liệu có độc tính dùng làm thuốc tại Việt Nam, (ii) đề án 

bảo tồn và phát triển cây thuốc quý hiếm và (iii) Đề án quy hoạch tổng thể phát triển dược 

liệu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 [27]. Đang chuẩn bị xây dựng Quy 

hoạch phát triển sản xuất và lưu thông phân phối thuốc, phát triển dược liệu và thuốc đông y. 

Đến cuối năm 2012, Việt Nam đã có trên 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc từ dược liệu 

và trên 300 cơ sở sản xuất thuốc YHCT. Doanh thu thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước 

trong hai năm gần đây tăng cao, năm 2011 tăng 33%, năm 2010 tăng 25% so với năm trước. 

Dự báo năm 2012 doanh thu thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước sẽ đạt trên 3500 tỷ đồng. 

Giá trị dược liệu và thuốc thành phẩm từ dược liệu nhập khẩu vào Việt Nam tăng gần 7 lần từ 

năm từ năm 2007 đến 2012 (từ 8,5 triệu USD lên 54 triệu USD) [27]. 
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Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

tăng cường quản lý cung ứng, sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT. Theo số liệu báo cáo của 44 Sở Y tế, có 872 cơ sở 

bán buôn bán lẻ đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, trong đó có 03 cơ sở 

được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) trong bảo quản dược liệu, 22 

cơ sở được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) về bán buôn dược liệu. 

Trong năm 2012 và 2013, Cục Quản lý Y dược cổ truyền đã phối hợp với các bên liên quan 

tiến hành kiểm tra chất lượng dược liệu và thuốc trong các cơ sở KCB, kết quả cho thấy 

khoảng 60% mẫu chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

Khó khăn, hạn chế 

Thuốc sản xuất từ nguồn gốc dược liệu chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số thuốc cũng như 

tổng giá trị thuốc sử dụng. 

Việc quản lý đông dược, dược liệu còn lỏng lẻo. Nguồn gốc và chất lượng dược liệu, 

thuốc đông y trên thị trường và tại các cơ sở y tế chưa được kiểm soát chặt chẽ. Kết quả kiểm 

nghiệm gần đây của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương trên gần 400 mẫu dược liệu trong 

các cơ sở KCB của Nhà nước cho thấy có tới 60% mẫu chưa đạt chất lượng; trong đó, 20% 

số thuốc còn bị trộn rác như cát, xi măng, lẫn tạp chất, giả mạo, tẩm ướp hóa chất độc 

hại [30]. 

5) Tăng cường sản xuất trang thiết bị y tế trong nước  

Kết quả thực hiện 

Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra và nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ 

chính sách thuế với với các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế trong nước. Đã tổ chức 

tập huấn, hướng dẫn các thủ tục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh trang thiết bị y tế. 

Bộ Y tế đã hoàn thiện Thông tư quy định việc cấp giấy phép lưu hành và giấy chứng 

nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam. 

Khó khăn, hạn chế 

Các khó khăn, hạn chế cũng như giải pháp được đưa từ báo cáo JAHR những năm 

trước vẫn chưa được khắc phục, triển khai, như: đánh giá hiện trạng và nhu cầu, rà soát cập 

nhật danh mục; xây dựng cơ sở dữ liệu trang thiết bị y tế cho các tuyến; triển khai đánh giá 

công nghệ y tế,.... 

Năng lực quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế (nhân lực, kiểm chuẩn chất lượng, 

kiểm soát giá,...) còn nhiều hạn chế và chậm chuyển biến. Năng lực của các cơ sở sản xuất 

trang thiết bị y tế trong nước còn thấp và thiếu thông tin để đánh giá khả năng đạt được mục 

tiêu bảo đảm 60% nhu cầu vào năm 2015 như kế hoạch đề ra. 

6) Tăng cường cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp y tế 

Kết quả thực hiện 

Về đầu tư cho cơ sở hạ tầng tại địa phương, từ nguồn trái phiếu Chính phủ thông qua 

Đề án 47 và Đề án 930, trong giai đoạn 2008–2012 ngành y tế đã đầu tư cho 757 cơ sở y tế 

gồm 591 bệnh viện huyện, trung tâm y tế huyện, phòng khám đa khoa khu vực, 51 bệnh viện 

đa khoa tỉnh, 46 bệnh viện chuyên khoa lao, 33 bệnh viện chuyên khoa tâm thần, 24 bệnh 

viện chuyên khoa nhi/sản nhi, 3 bệnh viện, trung tâm ung bướu thuộc các địa phương và 10 

bệnh viện thuộc Bộ Y tế và Trường đại học Y dược Cần Thơ [12]. Đối với Dự án theo Quyết 

định số 47/2008, chỉ có một số ít bệnh viện là xây dựng mới, còn phần lớn là cải tạo, mở 
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rộng, nâng cấp, mua sắm bổ sung trang thiết bị. Tính đến tháng 12/2012, đã có 235 bệnh viện 

huyện và 46 phòng khám và 30 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương được hoàn thành, 

đưa vào sử dụng. 

Về việc xử lý chất thải y tế: Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2012, ngành y tế đã thực 

hiện việc xử lý 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại và 94,4% nước thải y tế của các bệnh 

viện tuyến trung ương và khu vực; 98,6% lượng chất thải rắn y tế nguy hại và 61,5% nước 

thải y tế phát sinh từ các viện/cơ sở đào tạo tuyến trung ương, khu vực và 92,4% lượng chất 

thải rắn y tế nguy hại và 66,6% nước thải y tế của các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện tại 63/63 tỉnh, 

thành phố [12]. 

Khó khăn, hạn chế 

Hiện đang thiếu vốn để hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và lắp đạt trang thiết 

bị y tế tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh khó khăn. 

2.4.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung  

1) Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị 

 Xem xét bổ sung vào Luật Dược các quy định về Chính sách thuốc generic, Chính 

sách thuốc thiết yếu và bảo đảm thuốc sẵn có và Chính sách phát triển mạng lưới phân 

phối thuốc và hỗ trợ nhân dân tiếp cận thuốc.  

 Xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển sản xuất và lưu thông phân phối thuốc. Xây 

dựng Chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2020. 

 Sớm ban hành danh mục thuốc thiết yếu lần thứ VI, danh mục thuốc được BHYT chi 

trả thay thế danh mục thuốc chủ yếu có tính đến tiêu chí hiệu quả chi phí. 

 Nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dược và trang thiết bị y tế trong 

nước để tăng tỷ trọng thuốc, vắc-xin, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước, bảo đảm 

chủ động nguồn thuốc, vắc-xin và trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu phòng và chữa 

bệnh của nhân dân. 

2) Kiểm soát chặt chẽ giá thuốc 

 Xem xét sửa đổi Điều 5 trong Luật Dược về quản lý giá thuốc theo hướng phân công 

trách nhiệm cụ thể rõ ràng hơn với 2 phương án do Bộ tài chính hoặc Bộ Y tế làm đầu 

mối quản lý thuốc phối hợp với Bộ Công thương và các đơn vị liên quan; quy định cụ 

thể hơn về các biện pháp như thực hiện kê khai giá thuốc; đấu thầu thuốc tập trung 

theo địa bàn tỉnh, thành phố; niêm yết giá thuốc. 

 Chỉnh sửa Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế 

- Bộ Tài chính về việc tổ chức đấu thầu thuốc, theo hướng cân bằng hơn giữa tiêu 

chuẩn giá và chất lượng, quan tâm đến chi phí của cả liệu trình điều trị, hướng dẫn cụ 

thể hơn về phân nhóm thuốc theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

3) Tăng cường quản lý chất lượng thuốc và sử dụng thuốc an toàn hợp lý 

 Tăng cường kiểm soát sử dụng thuốc an toàn hợp lý tại các cơ sở y tế (thông qua vai 

trò của Hội đồng Thuốc và điều trị, đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng) và tại cộng 

đồng (giám sát việc bán thuốc theo đơn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng 

đồng); 

 Xây dựng chỉ số đánh giá sử dụng thuốc an toàn hợp lý, nhất là với thuốc kháng sinh. 

 Xem xét bổ sung các quy định trong Luật Dược liên quan chất lượng thuốc, quảng cáo 

thuốc, kê đơn thuốc. 
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4) Đẩy mạnh phát triển thuốc đông y và thuốc từ dược liệu 

 Tăng cường quản lý nguồn gốc và chất lượng thuốc đông y và thuốc từ dược liệu tại 

các cơ sở sản xuất và cung ứng. 

5) Tăng cường sản xuất trang thiết bị y tế trong nước 

 Rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế các tuyến; cập 

nhật danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho các cơ sở y tế.  

 Xây dựng cơ sở dữ liệu về trang thiết bị y tế để giúp các cơ sở y tế trong việc mua 

sắm trang thiết bị y tế phù hợp đồng thời xây dựng mạng lưới thống kê trang thiết bị 

và đơn vị “Đánh giá công nghệ y tế”. 

 Bên cạnh khuyến khích sản xuất cần có các chính sách ưu tiên trong mua sắm và sử 

dụng trang thiết bị y tế sản xuất trong nước. 

6) Tăng cường cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp y tế 

 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn ngân sách của các đề án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ 

tầng các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. 

2.5. Hệ thống thông tin y tế  

2.5.1. Tình hình thực hiện  

1) Hoàn thiện chính sách, kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế đến năm 2015 với 

tầm nhìn 2020 

Kết quả thực hiện 

Bộ Y tế đã chú trọng đến việc kiện toàn tổ chức thống kê để bảo đảm thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật thống kê. Năm 2009, Bộ Y tế đã thành lập 

Phòng thống kê y tế trực thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính với chức năng quản lý nhà nước về 

thông tin thống kê ngành y tế, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện ngày càng tốt nhiệm vụ 

bảo đảm thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Năm 

2012, Bộ Y tế có Quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin với chức năng tham mưu, 

giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin trong ngành y tế nói chung, trong đó có lĩnh vực thống kê y tế.  

Bộ Y tế cũng đã xây dựng Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định 

cấp và sử dụng giấy chứng sinh nhằm nâng cao chất lượng thông tin về sinh đẻ; ban hành Chỉ 

thị số 07/CT-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2013 về tăng cường công tác thông tin thống kê y tế 

đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Chỉ thị này đã chấn chỉnh việc ban hành biểu 

mẫu, báo cáo chưa tuân theo Luật thống kê, giao Vụ Kế hoạch Tài chính là cơ quan đầu mối, 

có trách nhiệm quản lý thống nhất các chỉ số thống kê y tế và hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo 

cáo thống kê trong toàn ngành y tế.  

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức và quyền hạn của Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm ứng dụng công nghệ 

thông tin y tế [31]. Quyết định số 04/QĐ-BYT ngày 2 tháng 1 năm 2013 của Bộ Y tế ban 

hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong 

ngành y tế. Quy chế quy định về thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm 

vụ có nội dung ứng dụng công nghệ thông tin (một phần hoặc toàn bộ) trong ngành y tế sử 

dụng nguồn vốn NSNN, nguồn vốn ODA.  
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Khó khăn, hạn chế 

So với mục tiêu phát triển Hệ thống thông tin thống kê chưa đồng bộ và vẫn còn thiếu 

một số chính sách quan trọng như: Kế hoạch phát triển Hệ thống thông tin đến năm 2020 tầm 

nhìn 2030; Chính sách phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong ngành y tế và giữa 

ngành y tế với các bộ ngành liên quan; và các quy định về phổ biến thông tin. Nguyên nhân 

của những bất cập này là do (i) Một số văn bản liên quan đến thông tin thống kê đang trong 

giai đoạn xây dựng hoặc sửa đổi như: Luật Thống kê; Quy định về phổ biến số liệu; (ii) Bộ 

chỉ số thống kê y tế mới chưa hoàn thiện; và (iii) Kinh phí đầu tư và nhân lực làm thông tin 

thống kê thiếu và không ổn định. 

Một số văn bản tuy đã được ban hành song chưa đề cập cụ thể đến trách nhiệm và 

nghĩa vụ về thu thập và cung cấp thông tin, như: Thông tư số 41/2011/TT-BYT về việc 

hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở KCB. Ngoài ra, thiếu kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng thông tin và chi trả cho nhân 

viên làm công tác thông tin y tế đã gây cản trở việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch 

trong lĩnh vực này. 

2) Hoàn thiện hệ thống chỉ số, số sách ghi chép và báo cáo thống kê y tế. Ban hành 

Quyết định hệ thống chỉ số, chuẩn hóa hệ thống chỉ số cơ bản ngành y tế 

Kết quả thực hiện 

Bộ Y tế đang tiến hành việc rà soát, cập nhật các chỉ số quan trọng phục vụ cho việc 

báo cáo Chính phủ [32], đánh giá tình hình thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ, Kế hoạch 5 

năm của ngành, các báo cáo thường niên cho các tổ chức quốc tế, phục vụ cho quản lý và 

hoạch định chính sách của ngành y tế để hoàn thiện hệ thống chỉ số cơ bản ngành y tế [33]. 

Bộ Y tế đang hoàn thiện bộ chỉ số cơ bản của ngành và chỉ số cho tuyến tỉnh, tuyến huyện và 

tuyến xã. Trên cơ sở danh mục chỉ số cơ bản, Bộ Y tế sẽ rà soát, ban hành hệ thống biểu mẫu 

ban đầu và hệ thống báo cáo tại các tuyến. Hai hoạt động trên có sự tham gia, phối hợp với 

các vụ, cục, chương trình mục tiêu quốc gia và các đối tác phát triển tạo sự đồng thuận cao và 

góp phần giảm quá tải về số lượng biểu mẫu đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Bộ danh mục chỉ số 

và hệ thống biểu mẫu ban đầu, hệ thống báo cáo dự kiến sẽ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt vào 

cuối năm 2013. 

Song song với việc tăng cường thu thập thông tin qua báo cáo định kỳ, Bộ Y tế đã đề 

xuất và được Chính phủ phê duyệt tổ chức một số cuộc điều tra như Điều tra Y tế Quốc gia 

lần 2. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng thêm ngân sách cho công tác thông tin y tế. Việc 

triển khai các cuộc điều tra đã được phê duyệt không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin, tăng 

cường chất lượng số liệu mà còn nâng cao năng lực cho đội ngũ đang làm công tác thông tin 

thống kê tuyến trung ương, tỉnh.  

Khó khăn, hạn chế 

Chất lượng thông tin chưa cải thiện rõ rệt. Còn có tình trạng một số chỉ tiêu y tế do 

ngành y tế công bố không thống nhất với số liệu từ các nguồn khác nhau (ví dụ Tổng cục 

Thống kê) do không thống nhất về thời điểm báo cáo, khái niệm, phương pháp tính... gây sự 

thiếu tin tưởng với số liệu thống kê nói chung và ảnh hưởng đến công bố số liệu. Thông tin 

cung cấp chưa kịp thời, chưa đầy đủ, thiếu thông tin từ các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở y tế 

thuộc các bộ ngành khác.  

Hệ thống thông tin và hệ thống báo cáo và giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ 

phòng bệnh và CSSKBĐ thiếu sự thống nhất và thiếu cơ chế trao đổi, sử dụng thông tin trong 

lập kế hoạch, theo dõi, giám sát và quản lý các hoạt động y tế. 

  



Chương I: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế 

 37 

3) Ban hành biểu mẫu báo cáo cho y tế tư nhân 

Kết quả thực hiện 

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với 

người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB, Bộ Y tế đã tổ chức các hội 

nghị, hội thảo hướng dẫn việc cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề và đã thực hiện cấp giấy 

phép hoạt động KCB cho hơn 10 000 cơ sở. Thông tư này có quy định trách nhiệm của Sở Y 

tế về việc thống kê và đăng tải công khai trên trang tin điện tử của Sở Y tế tỉnh đối với danh 

sách người hành nghề và cơ sở KCB đã được cấp, cấp lại hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành 

nghề (giấy phép) hoặc bị đình chỉ hoạt động chuyên môn trên địa bàn quản lý. 

Khó khăn, hạn chế 

Việc quản lý số liệu về y tế tư nhân của Bộ Y tế mới dừng ở mức tổng hợp các đơn vị 

đã được cấp giấy phép hoạt động đến thời điểm báo cáo. Thông tin về những đơn vị không 

hoạt động nữa thì vẫn chưa thu thập và cập nhật nên thông tin về cơ sở, giường bệnh, nhân 

sự, v.v. không bảo đảm độ tin cậy. Về hoạt động cung cấp dịch vụ y tế, chỉ có một số bệnh 

viện tư nhân gửi báo cáo. Nguyên nhân của vấn đề này là do các văn bản liên quan đến quản 

lý các cơ sở hành nghề y tư nhân chưa quy định cụ thể về nghĩa vụ và trách nhiệm cập nhật, 

báo cáo số liệu. Hệ thống sổ sách biểu mẫu cho các cơ sở này chưa được ban hành. 

4) Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu 

Kết quả thực hiện 

Trong những năm qua, ngành y tế đã biên soạn được một số sản phẩm thống kê quan 

trọng như: Niên giám thống kê y tế; Tờ gấp tóm tắt số liệu thống kê y tế; Báo cáo tổng quan 

ngành y tế; Báo cáo thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ ngành y tế; Tập san y học thực hành; 

Tạp chí Y Dược học; Kết quả các cuộc điều tra chuyên ngành về dinh dưỡng, HIV/AIDS; Tài 

khoản y tế quốc gia: Niên giám số liệu bệnh truyền nhiễm gây dịch; Số liệu về BHYT; Số 

liệu về tiêm chủng mở rộng; Báo cáo tổng kết công tác KCB hằng năm dựa trên kết quả kiểm 

tra bệnh viện hằng năm; Số liệu về giá thuốc trên trang web của Cục Quản lý Dược.… 

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và cơ sở dữ liệu quốc gia được đề cập trong 

Quyết định phê duyệt chiến lược tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ 

Y tế giai đoạn 2011–2015 nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, phục vụ người dân 

và doanh nghiệp. Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Y tế đã bắt đầu hoạt động với nhiệm vụ 

thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia đang được xây dựng dựa trên các cơ sở dữ liệu 

thành phần như cơ sở dữ liệu quản lý KCB, cơ sở dữ liệu bảo hiểm, quản lý dược…  

Khó khăn, hạn chế 

Phương pháp thu thập thông tin còn hạn chế chưa phù hợp với nền kinh tế thị trường. 

Việc thu thập thông tin thống kê thông qua báo cáo định kỳ với hệ thống biểu mẫu nặng nề 

không phù hợp. Hiện nay hầu hết các chỉ số thống kê đều thu thập qua báo cáo định kỳ; điều 

tra thống kê và khai thác hồ sơ đăng ký hành chính tuy đã áp dụng nhưng vẫn ở mức độ hạn 

hẹp. Số liệu thu thập để tổng hợp theo hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế chưa đầy đủ. Do 

thu thập qua hệ thống báo cáo định kỳ nên số liệu còn thiếu chính xác, không sẵn có. Một số 

chỉ tiêu đánh giá công bằng cần được phân bổ theo giới tính, độ tuổi, dân tộc phải tiến hành 

điều tra mẫu hoặc khai thác trong hồ sơ hành chính nhưng do thiếu kinh phí nên chưa thực 

hiện được. Một số chỉ tiêu y tế được cung cấp thông qua điều tra của Tổng cục thống kê 

nhưng chỉ có số ước tính cấp độ quốc gia, vùng do vậy khó khăn cho việc quản lý và lập kế 

hoạch y tế tại các tuyến. 
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Nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu vẫn là hoạt động đơn lẻ 

của các đơn vị, trong phạm vi ngành; chưa hình thành hệ thống thông tin có sự kết nối, chia 

sẻ, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, tổ chức (Hình 5). 

Hình 5: Các đơn vị trong hệ thống thông tin quản lý y tế 

 
Nguồn: Các Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Y tế về Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. 

Việc thực hiện chính sách về thông tin thống kê nói chung và thông tin thống kê y tế 

nói riêng chưa nghiêm, chưa thực hiện chế tài đối với các cơ sở không thực hiện chế độ báo 

cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không chính xác. 

Kinh phí đầu tư cho hoạt động của hệ thống thông tin y tế còn thấp, chưa tương xứng 

với khối lượng công việc được giao. Trong 5 cuộc điều tra do Chính phủ phân công cho 

ngành y tế thì hai cuộc điều tra là Điều tra HIV/AIDS và Điều tra y tế quốc gia (theo kế 

hoạch sẽ tiến hành năm 2012), nhưng do kinh phí còn hạn hẹp nên chưa thực hiện được. 

Hoạt động kiểm tra giám sát hệ thống chưa được thực hiện thương xuyên. Thiếu kinh 

phí nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho hệ thống thông tin y tế. 

5) Tăng cường khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu 

Kết quả thực hiện 

Năm 2012 được sự hỗ trợ của Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EC), Vụ Kế hoạch Tài 

chính, Bộ Y tế đã tiến hành đánh gia về thực trạng nhân lực làm công tác thông tin và nhu 

cầu đào tạo. Báo cáo kết quả điều tra của 54 tỉnh, thành phố cho thấy: 64,50% người được hỏi 

Xây dựng và quản lý các 
chỉ số; hướng dẫn chuyên 

môn về TKYT  

Phổ biến thông tin, 

dữ liệu thống kê y tế 

Ứng dụng và 
phát triển CNTT 

về TKYT 

Xây dựng và tổ chức 
khai thác hệ cơ sở 

dữ liệu điện tử y tế 

Vụ Kế hoạch-Tài chính  

Thực hiện quản lý nhà 
nước về Thống kê y tế 

toàn ngành 

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch-Đầu tư) 

Cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về 
Hệ thống Thống kê quốc gia  

Trung tâm tích hợp 

số liệu – Cục CNTT 
Cục Công 

nghệ Thông tin 

(Bộ Y tế) 
Chỉ đạo, quản lý 
và tổ chức triển 
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(Bộ Y tế) 
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trong lĩnh vực thông qua số 
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Văn phòng Bộ  

Quản lý trang web 
của Bộ 
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tế (Cục hộ tịch Bộ Tư pháp, 
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Vụ Kế hoạch- 
Tài chính  

Xây dựng và quản lý 
cơ sở dữ liệu của 

ngành y tê phục vụ 
việc lập kế hoạch và 
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sách 

Vụ Kế hoạch-
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Nghiên cứu ứng 
dụng CNTT 
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TKYT. 

Vụ Kế hoạch-Tài 
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Làm đơn vị đầu 
mối trong việc 

cung cấp số liệu 
TKYT để công bố 
chính thức trong 
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Ban chỉ đạo và nhóm làm 

việc tăng cường công tác 
thông tin y tế 

(723/2011/QĐ-BYT) 

Một số Vụ, Cục, 
Tổng cục: 

ATTP; Pháp chế; 
Khoa học, Công 

nghệ và Đào tạo; QL 
Môi trường y tế; DS-

KHHGĐ; KCB 

Bộ Thông tin và truyền thông 
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công nghệ thông tin 

Vụ Hợp tác quốc 
tế Cung cấp thông 

tin đối ngoại 
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cho rằng nhân lực làm công tác thống kê thiếu và không ổn định; khoảng 80% chưa được tập 

huấn, đặc biệt là cán bộ làm công tác thông tin thống kê khối bệnh viện (khoảng 90%). Về 

nhu cầu đào tạo: 64,7% có nhu cầu đào tạo kiến thức cơ bản về thống kê; gần 50% có nhu 

cầu tập huấn về tổng hợp, phiên giải số liệu; 50,2% về sử dụng số liệu để phân tích, đánh giá 

và 44,8% tập huấn sử dụng số liệu trong lập kế hoạch. Căn cứ về nhu cầu đào tạo và thực 

trạng nguồn nhân lực, Bộ Y tế đang xây dựng và chuẩn hóa tài liệu đào tạo cho cán bộ đang 

làm công tác thông tin thống kê ở các đơn vị và địa phương. Các lớp đào tạo sẽ được tiến 

hành theo từng tuyến, đầu tiên là các lớp giảng viên với đối tượng là cán bộ làm báo cáo tổng 

hợp tại 63 tỉnh, thành phố. Những người tham gia đầy đủ lớp tập huấn giảng viên sẽ được cấp 

chứng chỉ của Bộ Y tế trong năm 2013 và sẽ là giảng viên cho các lớp tuyến dưới. Đối với 

tuyến trung ương sẽ tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng, phân tích và dự báo cho cán bộ làm 

công tác kế hoạch và thông tin thống kê. 

Công tác giám sát việc thu thập số liệu và báo cáo đã được thực hiện thường quy tại 

một số chương trình mục tiêu quốc gia và tại các vụ, cục của Bộ Y tế.  

Khó khăn, hạn chế 

Nguồn nhân lực của Hệ thống thông tin thống kê thiếu về số lượng, yếu về chuyên 

môn và không ổn định ở tất cả các tuyến. Số cán bộ làm kiêm nhiệm công tác thông tin thống 

kê còn cao, chiếm khoảng trên 50% [34]. 

Một số hoạt động như đánh giá gánh nặng bệnh tật, thực hiện tính toán Tài khoản y tế 

quốc gia chưa được thực hiện thường xuyên theo nhu cầu hoạch định chính sách do chưa có 

nguồn kinh phí và nhân lực được đào tạo và giao trách nhiệm thường xuyên để thực hiện. 

6) Tăng cường phổ biến thông tin y tế với các hình thức đa dạng và phù hợp 

Kết quả thực hiện 

Cùng với việc tăng cường biên soạn các sản phẩm thông tin, việc tiếp tục cải tiến và 

đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua in ấn, 

phát hành ấn phẩm, đưa tin trên trang điện tử, qua các phương tiện thông tin đại chúng như 

truyền hình, đài, báo, cung cấp thông tin thông qua đĩa CD-ROM hay thông qua các cuộc họp 

báo, hội nghị tổng kết. 

 Công tác phổ biến thông tin nhìn chung được tăng cường trên phạm vi toàn quốc. 

Thông tin được cung cấp không chỉ đáp ứng yêu cầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các 

nhà quản lý của các cấp mà còn được phổ biến rộng rãi tới tận người dân.  

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin y tế của Việt nam đã từng bước tham gia hội nhập thế 

giới với việc cung cấp số liệu và phổ biến thông tin trên các trang web của WHO và một số tổ 

chức quốc tế khác. 

Khó khăn, hạn chế 

Việc chia sẻ thông tin giữa các lĩnh vực trong ngành y tế và giữa ngành y tế với các 

Bộ ngành liên quan chưa được thực hiện thường xuyên và khoa học. 

Hiện nay số liệu trên trang web của Bộ Y tế còn rất hạn chế so với nguồn thông tin 

sẵn có (Niên giám thống kê y tế, Tài khoản y tế quốc gia, Số liệu kiểm tra bệnh viện hằng 

năm, số liệu về YTDP, số liệu về đơn vị dược đạt thực hành tốt). Số liệu thống kê y tế trên 

trang web của Viện Công nghệ thông tin - Thư viện y học Trung ương (CHITI) chỉ có đến 

năm 2009 chưa được cập nhật. Nguyên nhân của vấn đề trên do chưa có chính sách phổ biến 

thông tin quy định cơ quan được công bố số liệu và các số liệu gì được công bố tại các cấp.  
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Chậm công bố số liệu thống kê y tế hằng năm gây khó khăn trong việc sử dụng thông 

tin y tế cập nhật cho công tác lập kế hoạch và giám sát hoạt động y tế. 

7) Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế, áp dụng công nghệ thông tin trong 

lĩnh vực thông tin y tế 

Kết quả thực hiện 

Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những ưu tiên của ngành. Nhiều phần 

mềm ứng dụng trong các lĩnh vực chuyên ngành như quản lý bệnh viện, quản lý chương trình 

HIV/AIDS, chương trình lao, sốt rét… Các trang web của Bộ Y tế, các chương trình mục 

tiêu, các vụ cục, Tổng cục Dân số - KHHGĐ và của địa phương đang dần hoàn thiện. Nhiều 

dự án Công nghệ thông tin đã được Bộ Y tế phê duyệt và triển khai đặc biệt là các dự án tại 

các bệnh viện, Viện trung ương.  

Bộ Y tế đang xây dựng hệ thống đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề y qua mạng nhằm 

rút ngắn thời gian cấp chứng chỉ hành nghề, giảm phiền hà cho người đăng ký. Hệ thống này 

hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện. 

Khó khăn, hạn chế 

Ứng dụng công nghệ tin học trong xử lý, phân tích và truyền tin còn hạn chế. Có quá 

nhiều phần mềm đang thực hiện trong cùng một đơn vị, các phần mềm không kết nối được 

với nhau gây khó khăn cho việc thống kê, tổng hợp.  

Cơ sở dữ liệu của các tuyến còn nghèo nàn, chưa bao gồm số liệu liên quan của các 

nguồn khác nhau, khó khăn trong việc phân tích và sử dụng số liệu. 

Các trang web của đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế chưa thống nhất nội dung 

cơ bản và chưa được cập nhật thường xuyên.  

2.5.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung 

1) Hoàn thiện chính sách, kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin 

 Hoàn thiện kiến trúc tổng thể của Hệ thống thông tin và bản kế hoạch tổng thể phát 

triển hệ thống thông tin y tế. 

 Bảm đảo phân bổ đủ kinh phí đầu tư cho phát triển hạ tầng thông tin và nâng cao năng 

lực cho hệ nhân viên làm công tác hệ thống thông tin y tế. 

2) Hoàn thiện hệ thống chỉ số, sổ sách ghi chép và báo cáo thống kê y tế. Ban hành 

Quyết định hệ thống chỉ số, chuẩn hóa hệ thống chỉ số cơ bản ngành y tế 

 Ban hành danh mục chỉ số cơ bản ngành y tế, danh mục chỉ số cơ bản phân cấp theo 

tuyến tỉnh, huyện và tuyến xã. 

 Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của tuyến tỉnh, huyện và tuyến xã. 

3) Ban hành biểu mẫu báo cáo cho y tế tư nhân 

 Xây dựng Thông tư quy định biểu mẫu thống kê, trách nhiệm báo cáo về cơ sở, nhân 

lực và cung cấp dịch vụ của y tế tư nhân. 

4) Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu 

 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin về tử vong và nguyên nhân tử vong 

lồng ghép trong hệ thống thông tin quản lý. 

 Tăng cường mạng lưới thu thập thông tin bệnh không lây nhiễm. 
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5) Tăng cường khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu 

 Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp tại các tuyến. 

 Xác định nhóm nghiên cứu và nguồn kinh phí để thực hiện đánh giá gánh nặng bệnh 

tật và Tài khoản y tế quốc gia thường xuyên trong khuôn khổ chiến lược và kế hoạch 

tổng thể phát triển hệ thống thông tin y tế. 
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6) Tăng cường phổ biến thông tin y tế với các hình thức đa dạng và phù hợp 

 Xây dựng Thông tư phổ biến thông tin ngành y tế. 

 Phổ biến rộng rãi các sản phẩm thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.  

7) Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế, áp dụng công nghệ thông tin trong 

lĩnh vực thông tin y tế 

 Thống nhất và điện tử hóa các biểu mẫu thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin xây 

dựng các hệ thống báo cáo thống kê trực tuyến. 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thống kê, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. 

 Triển khai đồng bộ áp dụng mã ICD 10 và mã dịch vụ ICD 9 tại các cơ sở KCB. 

2.6. Cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng, các 
chương trình mục tiêu y tế quốc gia, CSSKSS, DS-KHHGĐ 

2.6.1. Tình hình thực hiện  

1) Kiện toàn và củng cố hệ thống y tế dự phòng và mạng lưới y tế cơ sở  

Kết quả thực hiện 

Cho đến nay hầu hết các địa phương đã có đủ các đơn vị thực hiện các chức năng 

YTDP (xem chi tiết ở Chương III, Mục 2.2.1.). Thời gian gần đây ngành y tế tập trung củng 

cố mạng lưới y tế tại vùng biển, đảo.  

Thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009–

2020 [35], đến nay đã thành lập được 169 đội y tế - KHHGĐ tuyến huyện, 19 đội lưu động 

của Trung tâm tư vấn và Trung tâm CSSKSS các tỉnh [36].  

Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát 

triển y tế biển, đảo đến năm 2020, với các mục tiêu nhằm tăng cường năng lực cho mạng lưới 

y tế đủ năng lực, phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng và phù hợp với 

đặc thù hoạt động bảo vệ CSSK, và cấp cứu, vận chuyển ở khu vực biển đảo, nâng cao kiến 

thức và kỹ năng của người dân sinh sống và làm việc ở khu vực biển đảo để có khả năng tự 

bảo vệ sức khỏe, tự sơ cấp cứu chăm sóc và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất. Các chỉ 

tiêu cụ thể đến năm 2020 gồm: xây dựng bộ tiêu chí chuẩn về y tế cho khu vực biển đảo; bảo 

đảm 100% trung tâm YTDP ở các tỉnh ven biển và các ngành có 1 đơn vị đủ năng lực khám 

dự phòng, tư vấn sức khỏe phòng bệnh nghề nghiệp và các vấn đề y tế đặc thù khu vực biển 

đảo; bảo đảm đào tạo nâng cao kiến thức về y học biển cho các bác sĩ ở 70% các bệnh viện, 

Trung tâm Y tế huyện ở vùng ven biển, đảo. Bảo đảm 100% xã đảo độc lập có TYT xã với 

50% đạt chuẩn y tế cho vùng biển đảo; 40% các bệnh viện/Trung tâm Y tế huyện đảo có khả 

năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng II cùng với xây dựng 2 mô 

hình trợ giúp y tế từ xa (Telemedicine); 4 trung tâm cấp cứu 115 đặc thù khu vực biển đảo; 6 

trung tâm thu nhận và điều trị bệnh nhân từ khu vực biển đảo; 100% người lao động trên biển 

biết tự bảo vệ sức khỏe và kêu gọi trợ giúp của các cơ sở y tế. [37]. 

Khó khăn, hạn chế 

Các đơn vị YTDP ở tuyến huyện chưa có mô hình tổ chức thống nhất và chịu sự chỉ 

đạo của quá nhiều đầu mối từ trung ương và tỉnh/ thành phố. Hạn chế trong các nỗ lực đầu tư, 

thực hiện và giám sát thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực cho 

các đơn vị YTDP
.
, y tế cơ sở dẫn tới các TYT xã và các trung tâm y tế huyện, các trung tâm 

thuộc hệ YTDP tuyến tỉnh chưa được đầu tư đúng mức và đạt các tiêu chí đề ra về các chuẩn 

quốc gia (tiêu chí quốc gia về y tế xã, chuẩn trung tâm YTDP tuyến tỉnh, v.v…) [38].
 
Điều 
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này làm cho các đơn vị y tế cơ sở bị hạn chế trong cung ứng dịch vụ cả về số lượng lẫn chất 

lượng.  

2) Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, triển khai hiệu quả các dự án của chương 

trình mục tiêu quốc gia về y tế 

Kết quả thực hiện 

Công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm 

Dự án phòng chống các bệnh truyền nhiễm: Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển 

y tế dự phòng đến năm 2020 [39], Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 

2020 tầm nhìn 2030 [40], Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn 2011–2015 và chiến lược phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như 

sốt rét [41]… và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế giai đoạn 2012–2015 theo 

Quyết định số 1208/QĐ-TTg năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành [42], ngành y tế 

đã đạt được những thành quả lớn trong công tác kiểm soát bệnh dịch. Ngành y tế đã bảo đảm 

duy trì kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc tiểu thành phần Dự án 1 và 

Chương trình tiêm chủng mở rộng thuộc Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế 

giai đoạn 2012–2015. Không xảy ra trường hợp mắc bệnh tả, dịch hạch; giảm thiểu số ca 

mắc, tử vong do rubella, sốt rét, dại, liên cầu lợn ở người và không có dịch xảy ra; các bệnh 

thương hàn, viêm não vi rút, viêm màng não do não mô cầu, bệnh than được kiểm soát tốt với 

tỷ lệ mắc luôn giảm hơn các năm trước. Một số bệnh mới phát hiện như Hội chứng viêm da 

dày sừng bàn tay, bàn chân tại Ba Tơ, Quảng Ngãi đã được kiểm soát kịp thời, không để xảy 

ra lây nhiễm trong cộng đồng.  

Ngành y tế cũng đã tiếp tục bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ 

sinh, các bệnh có vắc-xin dự phòng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (lao, 

bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, sởi), tỷ lệ mắc giảm dần hằng năm; triển khai 

tiêm chủng vắc-xin, tiêm chủng mở rộng (bao gồm cả tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi) 

luôn đạt trên 90%, hạn chế tối đa phản ứng sau tiêm. Ngành y tế cũng đã phối hợp cùng Bộ 

Nông nghiệp Phát triển nông thôn luôn bảo đảm kiểm soát được tình hình cúm H5N1 và 

H1N1 không để dịch xảy ra; vận hành có hiệu quả hệ thống kiểm dịch biên giới (kiểm dịch y 

tế, kiểm dịch động vật).  

Dựa trên 39 chỉ tiêu đánh giá hoạt động của Cục Y tế dự phòng theo các nhóm hoạt 

động, trong đó có các nhóm chỉ tiêu đánh giá hoạt động phòng chống dịch, kiểm dịch y tế 

biên giới, quản lý vắc-xin, sinh phẩm y tế và an toàn sinh học thì hoạt động phòng chống dịch 

bệnh chỉ đạt 88% số chỉ tiêu trong đó chưa kiểm soát được tỷ lệ mắc bệnh tay chân miệng 

(Hình 6), sốt xuất huyết (Hình 7) vẫn lưu hành với số mắc cao và còn diễn ra trên diện 

rộng [43]. 
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Hình 6: Tình hình mắc bệnh, tử vong do bệnh tay chân miệng năm, 2012  

 
Nguồn: Cục Y tế dự phòng 

Hình 7: Tình hình mắc sốt xuất huyết, 2012 

 
 Nguồn: Cục Y tế dự phòng 

Chương trình phòng chống lao Quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu trong kiểm soát 

bệnh lao tại Việt Nam theo kế hoạch đề ra. Cụ thể là đã giảm tỷ lệ hiện mắc xuống còn 

225/100 000 dân vào năm 2011 so với 375/100 000 dân ở thời điểm năm 2000. Mỗi năm 

chương trình đã phát hiện khoảng 100 000 bệnh nhân lao và đã chữa khỏi cho trên 90% số 

bệnh nhân này; đặc biệt xu hướng tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao phổi AFB dương tính mới 

trên 100 000 dân giảm 1,7% hằng năm, bệnh nhân lao các thể giảm 0,8% hằng năm. Bên 

cạnh đó, Chương trình chống lao đã bao phủ 100% vùng lãnh thổ; cải thiện hoạt động phát 

hiện với trọng tâm là chẩn đoán lao phổi AFB dương tính bằng kỹ thuật soi đờm trực tiếp, 

triển khai các hoạt động chẩn đoán lao trẻ em; áp dụng điều trị công thức 8 tháng có kiểm 

soát (DOTS) với phác đồ thứ nhất cho bệnh nhân lao mới đạt tỷ lệ khỏi bệnh cho bệnh nhân 

AFB dương tính trên 91,2% và phác đồ lao thứ hai cho bệnh nhân tái phát và thất bại với tỷ lệ 

khỏi đạt trên 80%...  

Chương trình phòng chống HIV/AIDS: Chương trình phòng chống HIV/AIDS đã 

giảm được số người mắc và tử vong do HIV/AIDS bắt đầu từ năm 2008 (Hình 8). Năm 2012 
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phát hiện 14 127 trường hợp nhiễm HIV, 6734 bệnh nhân AIDS và 2149 người tử vong do 

AIDS. 

Hình 8: Số người nhiễm HIV/AIDS, tử vong báo cáo qua các năm, 2000–2012  

 
Nguồn: Cục Phòng chống HIV/AIDS [44, 45] 

Công tác điều trị ARV: Tính đến cuối năm 2012, trên toàn quốc có 71 903 người được 

điều trị ARV, trong đó có 68 171 người lớn và 3732 trẻ em. Kết quả báo cáo tại 10 tỉnh có số 

người được điều trị cao nhất là 48 367 bệnh nhân, chiếm 69,21% số người nhiễm HIV đang 

được điều trị trên toàn quốc. 

Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho khoảng 

94 000 bà mẹ và đã triển khai được hoạt động điều trị nghiện bằng các chất thay thế ở 14 tỉnh 

(vượt chỉ tiêu kế hoạch giao cho năm 2013) cho khoảng 11 000 người theo Nghị định số 

96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định điều trị nghiện các chất thuốc 

phiện bằng các chất thay thế.  

Công tác can thiệp giảm tác hại: chương trình phân phát bao cao su triển khai ở 63 

tỉnh, thành phố, chương trình phân phát bơm kim tiêm triển khai ở 88% số tỉnh, thành phố.  

Công tác tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện đã được mở rộng ở 485 phòng tư vấn 

tại 63 tỉnh và 84 phòng xét nghiệm HIV đã được khẳng định HIV dương tính tại 54 tỉnh thành 

phố, thành phố. Tổng số người được tư vấn và xét nghiệm HIV miễn phí là gần 2 triệu lượt 

người. 

Công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: hiện đang được triển khai trên địa 

bàn toàn quốc với những định hướng mới đối với các can thiệp về phòng lây truyền từ mẹ 

sang con như sau: (i) Tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai sớm, (ii) Thuốc ARV 

cho phòng lây truyền từ mẹ sang con sớm từ tuần thai thứ 14 (thay cho từ tuần thai thứ 28 

trước đây). Hiện nay toàn quốc có 226 điểm cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con, trong đó có 2 điểm tuyến trung ương, 92 điểm tuyến tỉnh, 132 điểm tuyến huyện 

chiếm khoảng 25% số huyện trong toàn quốc. Tính đến cuối năm 2012 cả nước đã tư vấn và 

xét nghiệm HIV cho 1 025 852 lượt phụ nữ mang thai (chiếm 42% số phụ nữ mang thai toàn 

quốc). Trong tổng số phụ nữ mang thai tới tư vấn và xét nghiệm có 1684 lượt phụ nữ mang 

thai nhiễm HIV. Có 872 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, trong đó có 613 trẻ được điều trị dự 

phòng bằng Cotrimoxazole trong vòng 2 tháng sau sinh (70,3%).  
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Kết quả thực hiện các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm 

Chương trình phòng chống tăng huyết áp mặc dù mới được triển khai thực hiện trong 

2 năm và chưa rộng khắp trên toàn quốc nhưng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch truyền 

thông phòng chống tăng huyết áp; giám sát tốt dự án từ trung ương đến địa phương; đào tạo 

được 510 lượt cán bộ y tế ở tuyến trung ương và 18 686 lượt cán bộ y tế địa phương; số bệnh 

nhân tăng huyết áp được quản lý là 41 984 người, đạt 58,3% (chỉ tiêu là 50%) trong 71 972 

bệnh nhân được khám sàng lọc từ năm 2010, trong đó 17 613 người điều trị đạt huyết áp mục 

tiêu [46]. 

Chương trình phòng chống đái tháo đường đã triển khai trên toàn quốc, bước đầu xây 

dựng được mạng lưới tổ chức từ trung ương xuống đến TYT xã và xây dựng được các đơn vị 

đầu mối từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện. Bước đầu triển khai sàng lọc tại cộng đồng và giám 

sát đối tượng tiền đái tháo đường và đái tháo đường có hiệu quả tại cộng đồng từ năm 2010. 

Cho đến nay đã triển khai sàng lọc đối tượng ở 1983 xã (18,5% tổng số xã trên toàn quốc) và 

sàng lọc được 1 443 438 đối tượng (1,6% dân số), trong số đó có 668 476 người được làm xét 

nghiệm đường huyết. Tuy nhiên vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch (chỉ tiêu 

về thay đổi hành vi của các nhóm đối tượng, công tác sàng lọc và quản lý đối tượng tiền đái 

tháo đường và đái tháo đường) [47]. 

Chương trình phòng chống mù lòa: Năm 2009 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 

4322/QĐ-BYT về Kế hoạch Quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn 2009–2013. Một trong 

những mục tiêu chính của kế hoạch là kiểm soát được các bệnh gây mù có thể phòng chữa 

được, như đục thể thủy tinh, mắt hột, khô mắt do thiếu Vitamin A, tật khúc xạ với các chỉ tiêu 

cụ thể là phẫu thuật đục thuỷ tinh thể đạt tỷ lệ tối thiểu 2000 ca/ một triệu dân vào năm 2013, 

mổ 30 000–40 000 ca quặm/năm, thanh toán quặm trên 4 lông vào cuối 2014 và khám sàng 

lọc và cấp phát kính cho học sinh (nhóm tuổi 6–15), trong đó thực hiện triển khai thí điểm ở 

20 tỉnh có hợp tác quốc tế trước, sau đó triển khai rộng ra toàn quốc. Kết quả đến năm 2012 

cho thấy số ca được mổ đục thủy tinh thể chỉ đạt 1764 ca/năm, mổ được mỗi năm 10 000 ca 

(năm 2011) và số ca quặm tồn đọng ước tính trên 200 000 ca, còn thấp hơn nhiều so với kế 

hoạch đề ra [48]. 

Chương trình phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản: Thực hiện 

Quyết định số 595/QĐ-BYT ngày 02/03/2011 về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 

2011 của Chương trình phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính với mục tiêu chung là 

giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản trong đó 

các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể là (i) Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản ở các tuyến y tế; (ii) Nâng cao nhận thức đúng của 

nhân dân về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các yếu tố nguy cơ; (iii) Xây 

dựng hệ thống chính sách, mạng lưới quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong toàn quốc. 

Nội dung triển khai chính bao gồm xây dựng mạng lưới Ban quản lý dự án các cấp, đào tạo 

cho cán bộ chương trình ở các cấp, thực hiện khám sàng lọc bệnh hen phế quản và bệnh phổi 

tắc nghẽn mạnh tính tại các cơ sở y tế, xây dựng phác đồ chẩn đoán và điều trị và các hoạt 

động truyền thông. Cho đến năm 2012 chương trình mới chỉ triển khai được trên 10 tỉnh phía 

Bắc từ Nghệ An trở ra và đã thành lập được các ban quản lý dự án tại 10 tỉnh này, các chỉ tiêu 

mục tiêu khác đều chưa đạt được chỉ tiêu đề ra cho giai đoạn đến năm 2012. Theo chỉ tiêu 

đến năm 2012 phải khám phát hiện được 4000 ca bệnh nhưng hiện chỉ phát hiện được 3575 

bệnh nhân qua khám sàng lọc cho 48 395 người. Tổ chức được 92 lớp đào tạo kỹ năng cho 

5106 học viên là cán bộ y tế tham gia chương trình. Tuy nhiên việc triển khai chương trình 

gặp nhiều khó khăn và không hiệu quả do được cấp kinh phí muộn (thường vào Quý 3 hằng 

năm), hoạt động khám sàng lọc đối tượng không hiệu quả trong đó kinh phí mua thuốc cho 
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khám sàng lọc quá nhiều, việc mua sắm thiết bị chậm, hoạt động tư vấn của Ban quản lý dự 

án trung ương cho tuyến dưới còn hạn chế [49]. 

Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm: Đã có 61/63 

tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực 

phẩm giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. Đến nay các văn bản về quản lý an toàn thực phẩm đã cơ bản được hoàn 

thiện, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để kiểm soát an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Năm 

2012, đã xây dựng được các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong đó đã ban 

hành được 50 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm, có 25 phòng kiểm nghiệm 

an toàn vệ sinh thực phẩm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và phấn đấu đến năm 2020 có 

80% phòng kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Thành 

lập được các Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại cả 3 tuyến tỉnh 

(100%), huyện và xã (trên 99% số huyện và xã), tổ chức được các chương trình thử nghiệm 

thành thạo (proficiency testing) quốc tế cho các labo trung ương, khu vực và cho các labo 

tuyến tỉnh. Xây dựng hệ thống chứng nhận hợp quy cho 2 đơn vị: Trung tâm ứng dụng khoa 

học kỹ thuật an toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Đặc 

biệt là giảm được các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và kiểm soát được số ca ngộ độc thực 

phẩm so với các năm trước [50].  

Công tác quản lý môi trường y tế, sức khỏe lao động: Kế hoạch truyền thông cho 

Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 

2012–2015 và truyền thông về phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” 

đang được thực hiện. Bộ Y tế đang chỉ đạo triển khai Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai 

đoạn 2011–2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 

15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch chương trình quốc gia về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động giai đoạn 2011–2015; Chương trình Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động; 

điều tra, thống kê báo cáo tai nạn thương tích; Dự án phòng chống bênh nghề nghiệp, chăm 

sóc sức khoẻ người lao động; Kế hoạch công tác quản lý hóa chất gia dụng, hóa chất diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giai đoạn 2012–2015; cấp phép vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm là hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Thông tư số 08/2012/TT-BYT). 

Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và 

sinh hoạt; Thông tư hướng dẫn kiểm tra, giám sát nhà tiêu hộ gia đình; Thông tư quy định về 

quan trắc tác động môi trường từ hoạt động của bệnh viện, Đề án Đầu tư xây dựng hệ thống 

xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế công lập (theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 

15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Dự án vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012–2015. 

Trong năm 2012 đã tập trung giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đến hết tháng 12 

năm 2012 đã có 49/84 cơ sở (chiếm 58,3%) được công nhận xử lý triệt để ô nhiễm môi 

trường, 23/84 cơ sở (chiếm 27,4%) đang làm các thủ tục trình chứng nhận hoàn thành việc xử 

lý ô nhiễm môi trường triệt để, 12 cơ sở (chiếm 14,3%) đang chuẩn bị đầu tư xây dựng các hệ 

thống xử lý chất thải y tế [12].  

Công tác y tế trường học: Hiện đang có cơ sở pháp lý để phân công trách nhiệm và 

tăng cường công tác y tế trường học, đó là Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 về 

việc tăng cường công tác y tế trong các trường học; Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-

BYT-BGDĐT phân công, quy định chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị thuộc hệ 

thống y tế, giáo dục và cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác y tế trường học; Quyết định 

số 73/2007/QĐ-BGDĐT quy định cụ thể về nội dung, điều kiện bảo đảm và phân công trách 
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nhiệm trong hoạt động y tế học đường; Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV 

về định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trong đó có đề cập 

đến định biên đối với cán bộ cho y tế trường học; Thông tư 46/2010/TT-BYT về Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân.  

Các can thiệp nâng cao sức khỏe khác: Trong năm 2012 Bộ Y tế đã trình và được 

Quốc hội thông qua Luật phòng chống tác hại thuốc lá [51] và Luật này chính thức có hiệu 

lực từ 1/5/2013. Hiện nay Bộ Y tế đang biên soạn các văn bản dưới luật trong đó có dự thảo 

Nghị định quy định một số điều Luật như tư vấn cai nghiện, các hình thức xử phạt, v.v… 

Hiện nay Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Luật phòng chống lạm dụng rượu bia và đưa vào 

kế hoạch nghị sự văn bản pháp luật của Quốc hội.  

Khó khăn, hạn chế 

Chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm về cơ bản đã duy trì và vượt các chỉ 

tiêu kiểm soát bệnh dịch tốt hơn các năm trước, tuy nhiên vẫn chưa kiểm soát được các bệnh 

lao, sốt xuất huyết, chân tay miệng. Đặc biệt khống chế bệnh lao đang là một thách thức lớn 

vì Việt Nam vẫn còn đứng thứ 12 trong 22 nước có gánh nặng bệnh lao cao trên toàn cầu 

đồng thời đứng thứ 14 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao. Khó khăn 

chủ yếu là chưa kiểm soát được các yếu tố liên quan đến môi trường sống và nhận thức của 

người dân.  

Chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm chưa đạt được phần lớn các chỉ tiêu 

mục tiêu theo kế hoạch trong đó là các chỉ tiêu về sàng lọc phát hiện, quản lý đối tượng tại 

tuyến CSSKBĐ, các chỉ tiêu về xây dựng mạng lưới tổ chức và đào tạo nhân lực cho chương 

trình. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sự đầu tư đúng mức cho các chương trình phòng 

chống bệnh không lây nhiễm, thiếu sự phối hợp giữa các cơ sở YTDP và các cơ sở KCB ở tất 

cả các tuyến trong phát hiện, quản lý và điều trị cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ và 

bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm. Nguyên nhân là hiện nay việc quản lý một số bệnh 

truyền nhiễm và không lây nhiễm đang được tổ chức quản lý theo các chương trình dọc độc 

lập và thực hiện đồng thời cả các hoạt động giám sát bệnh lẫn cung ứng dịch vụ cho các 

nhóm đối tượng mà thiếu sự quản lý thống nhất và rõ ràng giữa hoạt động kiểm soát bệnh và 

hoạt động cung ứng dịch vụ. Thiếu sự phối hợp lồng ghép giữa các chương trình, giữa các 

đơn vị YTDP và KCB trong quản lý và cung cấp dịch vụ cho từng nhóm đối tượng. 

Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm đã có những kết quả ban đầu nhất định 

nhưng chưa có sự bền vững, đặc biệt là trong kiểm soát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và 

kiểm soát các vụ ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hạn chế trong thực hiện 

trách nhiệm của các cấp chính quyền và sự phối hợp liên ngành trong quản lý, kiểm soát an 

toàn thực phẩm một cách đồng bộ trong suốt chuỗi thực phẩm. 

Sức khỏe học sinh ở trường học: Công tác y tế trường học còn yếu. Một nghiên cứu 

đánh giá trên toàn quốc được thực hiện vào năm 2010–2011 cho thấy chỉ 6% số trường phổ 

thông cơ sở và 38,3% tổng số trường phổ thông trung học có phòng y tế, 40,5% số trường 

tiểu học và 19,4% số trường trung học cơ sở có cán bộ y tế chuyên trách. Trong khi đó vẫn 

còn 15,5% số trường tiểu học và 61,5% trường phổ thông cơ sở hoàn toàn chưa có cán bộ làm 

công tác y tế trường học. Các cán bộ làm công tác y tế trong các trường học có chuyên ngành 

y chỉ chiếm 53% trong đó chỉ có 0,4% là bác sỹ, còn lại là trình độ điều dưỡng và y tá. Chỉ 

50–60% tổng số lớp học đạt các tiêu chuẩn vệ sinh trường học như chiếu sáng, thông gió và 

kích thước bàn ghế phù hợp với học sinh. Trung bình chỉ có 61,1% số trường trung học cơ sở 

và 75% trường tiểu học có đủ nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn [52]. 
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Các chương trình nâng cao sức khỏe thông qua các can thiệp kiểm soát tác hại thuốc 

lá, lạm dụng rượu bia mới chỉ đang trong tiến trình hoàn chỉnh dựa trên các văn bản luật và 

dưới luật. Các văn bản hướng dẫn, các công cụ chính sách còn chưa được đầy đủ và đồng bộ, 

dẫn đến các can thiệp chưa được triển khai cụ thể và thiếu sự phối hợp và cam kết chặt chẽ từ 

các cấp chính quyền, các ngành và sự tham gia của cộng đồng. Hoạt động nâng cao thể lực 

của người dân cũng chưa được chú trọng, đặc biệt là các hoạt động nâng cao thể lực cho lứa 

tuổi học sinh trong các trường học và lực lượng lao động. 

3) Hoàn thiện hệ thống chính sách, củng cố mạng lưới và thực hiện tốt các hoạt động 

DS-KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Kết quả thực hiện 

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực 

hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến SKSS cũng như các chỉ tiêu kế 

hoạch hằng năm về CSSKSS. Đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về số bà mẹ được sàng lọc 

trước sinh và số trẻ được sàng lọc sơ sinh. Tổng số người mới sử dụng các biện pháp tránh 

thai đạt 100% kế hoạch. So với chỉ tiêu kế hoạch thì hoạt động cung cấp các phương tiện 

tránh thai, dịch vụ KHHGĐ theo đúng tiến độ kế hoạch và kịp thời song song với các đợt 

chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp kiến thức và kỹ năng cho các nhóm đối 

tượng. Từ 2009, Đề án 52 về Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 

2009–2020 [35] đã bắt đầu triển khai thực hiện tại 151 quận huyện, thị xã, thành phố và các 

xã của 28 tỉnh ven biển [36], trong đó có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông 

tin số liệu về dân số - KHHGĐ các vùng biển, đảo, ven biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều 

hành chương trình dân số - KHHGĐ, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược biển 

Việt Nam đến 2020.  

Sau 2 năm triển khai Dự án CSSKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2011–2015, do hạn chế về nguồn lực nên các 

hoạt động về CSSKSS của Dự án mới được triển khai tại 37 tỉnh trọng điểm, đa phần là các 

tỉnh miền núi khó khăn, với các nội dung chủ yếu của công tác CSSKSS, chú trọng vào nội 

dung làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh; 17 tỉnh, thành phố chỉ tham gia thực hiện nội dung 

CSSKSS vị thành niên và 1 tỉnh chỉ hỗ trợ chi đặc thù cho cô đỡ thôn, bản đã qua đào tạo và 

đào tạo lại về hồi sức cấp cứu trong sản khoa cho cán bộ y tế. Năm 2012, Dự án đều đạt và 

vượt các chỉ tiêu đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2011 như: tỷ lệ phụ nữ có thai được 

quản lý thai, tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ≥ 3 lần trong 3 thời kỳ, tỷ lệ được chăm sóc tại 

nhà sau sinh, số lần khám thai trung bình, tỷ lệ phụ nữ đẻ có cán bộ được đào tạo hỗ trợ, tỷ số 

phá thai [53]. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân năm 2012 ước tính là 

16,2%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với năm 2011, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao [54]. Hiện nay 

Bộ Y tế đang hoàn thiện và trình phê duyệt để triển khai thí điểm gói dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ trẻ em, trong đó bao gồm các dịch vụ chăm sóc trước sinh, chăm sóc khi sinh, 

chăm sóc sau sinh, chăm sóc sơ sinh và chăm sóc trẻ nhỏ đến 6 tuổi.  

Khó khăn, hạn chế 

Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai chung đạt 76,2% (giảm 2 điểm phần trăm so với 

năm 2011), ở nhiều tỉnh kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng như triệt sản, đặt 

vòng tránh thai, cấy thuốc tránh thai, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ở một số vùng miền 

thuộc khu vực miền núi, hải đảo, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai chưa đạt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra, chưa kiểm soát ổn định tỷ lệ sinh. Mặc dù bình quân từ năm 2010 đến 2012, tỷ 

suất sinh thô giảm 0,1‰ mỗi năm, từ 17,1‰ (2010) xuống 16,9‰ (2012), tức là đạt mục tiêu 

về mức giảm sinh. Nhưng năm 2012 so với 2011 tỷ suất sinh thô đã không giảm mà còn tăng 

0,3‰, từ 16,6‰ (2011) lên 16,9‰ (2012) [55]. Tỷ lệ tăng dân số cao hơn 0,07 điểm phần 



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013 

 50 

trăm so với mục tiêu (1,06% so với 0,99%), quy mô dân số vượt 100 000 dân so với mục tiêu 

và tỷ số giới tính khi sinh năm 2012 so với năm 2011 tăng 0,4 (từ 111,9 lên 112,3). Tình 

hình trên có thể do nhiều cặp vợ chồng đã chọn năm Rồng (2012) để sinh con, khiến cho mức 

sinh tăng đột biến. Có sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền và các địa phương như: tỷ số tử 

vong mẹ, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ số giới 

tính khi sinh. Một nguyên nhân quan trọng là chưa có sự cam kết, tham gia tích cực của các 

cấp chính quyền, ban ngành trong các hoạt động phối hợp và hỗ trợ bảo đảm dinh dưỡng cho 

trẻ em, các hoạt động trong kiểm soát và nâng cao chất lượng dân số.  

Tình trạng bất bình đẳng kinh tế-xã hội vẫn còn thể hiện trong tỷ lệ tử vong mẹ (cao 

hơn ở những người mù chữ, đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, các huyện khó khăn), tỷ lệ 

sinh con ở tuổi vị thành niên (cao hơn ở khu vực nông thôn, miền núi, phụ nữ dân tộc thiểu số 

và có trình độ học vấn thấp), tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai và nhu cầu KHHGĐ 

không được đáp ứng (kết quả tồi tệ hơn ở những người chưa lập gia đình, những người có 

học vấn thấp, khu vực miền núi, cũng như ở đồng bằng sông Hồng), tỷ lệ phụ nữ sinh con 

được cán bộ y tế hỗ trợ (thấp nhất ở khu vực miền núi, nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số 

và người nghèo) và chăm sóc trước sinh (thấp hơn ở khu vực miền núi, nông thôn và các 

huyện nghèo nhất) [56]. 

2.6.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung 

1) Kiện toàn hệ thống y tế dự phòng và củng cố mạng lưới y tế cơ sở  

 Đẩy nhanh tiến độ đầu tư từ NSNN cho các chương trình nâng cấp Trung tâm YTDP 

tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện, duy trì và phát triển các trung tâm YTDP tỉnh đạt 

chuẩn quốc gia theo Quyết định số 4696/QĐ-BYT và thực hiện các tiêu chí quốc gia 

về y tế xã.  

 Đổi mới tổ chức y tế dự phòng tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện theo hướng 

tập trung, thu gọn đầu mối, nhằm tăng cường chất lượng và hiêu quả hoạt động phòng 

bệnh. Xây dựng cơ chế phối hợp, lồng ghép giữa các đơn vị y tế, các chương trình y 

tế, bảo đảm tính liên tục, toàn diện trong giám sát, kiểm soát dịch bệnh cũng như 

trong cung ứng dịch vụ YTDP và KCB. 

 Thực hiện có hiệu quả các chính sách tài chính, nhân lực và thiết lập một hệ thống 

thông tin y tế hiện đại cho mạng lưới YTDP như được đề cập trong các mục trên. 

2) Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, triển khai hiệu quả các dự án của chương 

trình mục tiêu quốc gia về y tế 

 Tăng cường các giải pháp tích cực để kiểm soát có hiệu quả các dịch bệnh sốt xuất 

huyết, chân tay miệng. 

 Ưu tiên đầu tư cho chương trình phòng chống các bệnh không lây nhiễm, quản lý và 

giám sát bệnh và các yếu tố nguy cơ một cách thống nhất và có sự lồng ghép, phối 

hợp chặt chẽ giữa các tuyến, giữa các đơn vị YTDP và các cơ sở KCB trong cung ứng 

dịch vụ và quản lý các nhóm đối tượng.  

 Xây dựng các giải pháp cụ thể để đề cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền, các 

ban ngành các cấp trong việc chỉ đạo và phối hợp thực hiện các hoạt động cải thiện 

môi trường, hạn chế nguy cơ, nâng cao sức khỏe và nâng cao hiểu biết, trách nhiệm 

của cộng đồng, người dân trong phòng, chống bệnh và tự chăm sóc sức khỏe. 

 Xây dựng và thực hiện các quy định về vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục trong 

bảo đảm dinh dưỡng, giáo dục kiến thúc về phòng, tránh nguy cơ bệnh tật và thực 

hiện các hoạt động nâng cao sức khỏe cho trẻ em, học sinh trong các trường học.  
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3) Hoàn thiện hệ thống chính sách, củng cố mạng lưới và thực hiện tốt các hoạt động 

DS-KHHGĐ và CSSKSS 

 Thúc đẩy tiếp cận toàn dân với các dịch vụ CSSK tình dục và sinh sản để giảm nhu 

cầu chưa được đáp ứng với các dịch vụ này thông qua việc tăng cường tổng thể sáu 

cấu phần của hệ thống y tế.  

 Đánh giá lại việc tổ chức cung ứng dịch vụ DS-KHHGĐ và CSSKSS trong đó cần 

phân công hợp lý nhiệm vụ của các cơ quan dân số và của các cơ sở y tế trong các 

hoạt động chuyên môn lâm sàng và phi lâm sàng. 

 Vận động sự cam kết, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, ban ngành trong các 

hoạt động phối hợp và hỗ trợ các hoạt động trong kiểm soát dân số, nâng cao chất 

lượng dân số, đăc biệt kiểm chế sự gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. 

2.7. Cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh  

2.7.1. Tình hình thực hiện  

1) Khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện 

Kết quả thực hiện 

Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013–2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 với mục tiêu trước mắt tập trung giải 

quyết giảm quá tải ở các chuyên khoa ung bướu, ngoại-chấn thương, tim mạch, sản và nhi ở 

một số bệnh viện tuyến cuối tại 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng 

khám, chữa bệnh và nâng công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện tuyến huyện và 

tuyến tỉnh hiện có công suất sử dụng giường bệnh thấp đạt 60% và năm 2015 và 80% vào 

năm 2020. Tiếp đó, đề án bệnh viện vệ tinh đã được Bộ Y tế phê duyệt theo Quyết định số 

774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013, trong đó thành lập mạng lưới 50 bệnh viện vệ tinh của 14 

bệnh viện hạt nhân, tăng tối thiểu 7150 giường bệnh của 5 chuyên khoa này. Bộ Y tế cũng đã 

phê duyệt Đề án Bác sĩ gia đình theo Quyết định số 935/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2013 

với mục tiêu xây dựng được mô hình, cơ chế quản lý và thí điểm vận hành mô hình phòng 

khám bác sĩ gia đình tại một số tỉnh. 

Số giường bệnh các tuyến tăng đáng kể, nhất là số giường bệnh thực kê. Năm 2012, 

cả nước đã tăng thêm 14 269 giường bệnh kế hoạch và 14 918 giường bệnh thực kê (trong 

khu vực y tế công lập). Tỷ lệ giường bệnh kế hoạch trên 10 000 dân năm 2012 là 22,4 (không 

tính trạm y tế xã), tăng 1,4 giường so với năm 2011. Số giường bệnh tăng thêm tập trung ở 

tuyến tỉnh và tuyến huyện. Riêng tuyến trung ương xây mới và bổ sung thêm 1050 giường 

bệnh. tại các Bệnh viện K, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa Trung 

ương Quảng Nam v.v…  

Số lượt khám bệnh và điều trị nội trú trong các bệnh viện công lập lần lượt tăng 6,8 và 

6,0% so với năm 2011. Số ngày điều trị trung bình tại bệnh viện công lập năm 2012 là 7,0, 

giảm nhẹ so với 7,1 ngày năm 2011, trong đó tuyến trung ương giảm từ 8,5 ngày xuống 8,3 

ngày. Công suất sử dụng giường bệnh chung các tuyến giảm từ 100,5% năm 2011 xuống 

99,4% năm 2012, riêng các bệnh viện tuyến trung ương giảm tương ứng từ 113,2% xuống 

còn 112,5%. 

Khó khăn, hạn chế 

Số giường bệnh tăng trong năm 2012 chưa theo kịp sự gia tăng về số lượt khám bệnh 

ngoại trú và điều trị nội trú bởi vậy tình trạng quá tải vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Công 

suất giường bệnh thực kê giảm chậm, công suất của các bệnh viện trực thuộc Bộ đều vượt 
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quá 100%. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối, đặc biệt ở một số chuyên khoa như 

ung bướu, nhi, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, phụ sản, nội tiết vẫn diễn ra phổ biến. 

Phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở hiện gặp nhiều bất cập, khó khăn về cả số lượng 

và chất lượng, chính sách về phụ cấp ưu đãi chưa đủ sức thu hút cán bộ y tế về công tác ở 

tuyến cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa (xem chi tiết ở Chương I, Mục 2.2 về nhân lực y tế). 

Các đề án đầu tư nâng cấp cho y tế tuyến tỉnh, huyện triển khai chậm do gặp khó khăn trong 

việc huy động trái phiếu Chính phủ hoặc đã được duyệt nhưng chưa cân đối được nguồn vốn 

(Đề án 950, Đề án 47).  

Chủ trương liên doanh liên kết giữa bệnh viện công và tư nhân mang lại lợi ích là phát 

triển kỹ thuật và người bệnh được cung ứng dịch vụ thuận lợi, nhưng dễ phát sinh tình trạng 

lạm dụng thuốc, xét nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật cao, dễ tạo ra sự mất công bằng trong 

chăm sóc người bệnh. Cơ chế khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công chưa 

được hướng dẫn cụ thể nên có thể nảy sinh vướng mắc. 

Văn bản quy định về điều chỉnh phân tuyến, chuyển tuyến kỹ thuật chưa được ban 

hành. Một số Dự án về bệnh không lây nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu y tế về quốc gia 

đang được triển khai, mở rộng mô hình quản lý bệnh tại cộng đồng (bệnh tâm thần, tăng 

huyết áp, đái tháo đường), nhưng vẫn chỉ giới hạn ở phạm vi hạn chế. 

2) Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB 

Kết quả thực hiện 

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 về nâng cao 

chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, trong đó trọng tâm vào một số nội dung: cải tạo nâng 

cấp khoa khám bệnh, cải thiện điều kiện phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử, y đức, nâng 

cao chất lượng chuyên môn. Nhiều văn bản chính sách hướng dẫn việc quản lý chất lượng 

các dịch vụ y tế cũng đã và đang được xây dựng. Một số đề án nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, hoàn thiện tổ chức nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ y tế đã được triển khai 

góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế các tuyến, nhất là tuyến y tế cơ sở. Bộ trưởng Bộ 

Y tế cũng đã ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 hướng dẫn quy trình 

khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện với các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể nhằm làm 

giảm thời gian chờ, tạo thuận lợi cho người bệnh khi khám bệnh tại bệnh viện. 

Bộ Y tế đã ban hành và triển khai thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 

11/01/2013 hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông 

tư này yêu cầu các cơ sở KCB phải công khai công tác kiểm chuẩn xét nghiệm. Đây là cơ sở 

để các bệnh viện có căn cứ để tin tưởng chất lượng xét nghiệm và công nhận kết quả của 

nhau, qua đó hạn chế một phần việc phải làm lại các xét nghiệm. Trung tâm kiểm chuẩn chất 

lượng xét nghiệm đang triển khai các chương trình ngoại kiểm. Chương trình nâng cao chất 

lượng xét nghiệm tiếp tục được triển khai, đội ngũ giảng viên về quản lý chất lượng xét 

nghiệm đang được đào tạo. Bộ chỉ số chất lượng bệnh viện đã được xây dựng và đang chuẩn 

bị triển khai thí điểm ở một số bệnh viện.  

Thông tư số 19/2013/TT-BYT, ngày 12/07/2013, của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện 

quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện đã được ban hành. Chương 

trình hành động quốc gia về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Tiêu chí chất lượng bệnh 

viện cũng đang được xây dựng và xem xét ban hành. Đây sẽ là công cụ đo lường chất lượng 

bệnh viện; là tiêu chí cụ thể để giúp bệnh viện nâng cao chất lượng, đồng thời là công cụ 

giám sát của các cơ quan quản lý và người dân. 

Hội nghị về Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và Diễn 

đàn quốc gia về chất lượng Bệnh viện lần thứ nhất do Bộ Y tế và Tổ chức hợp tác quốc tế 
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Đức (GIZ) tổ chức tháng 12 năm 2012 với sự chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế, 

nước ngoài và các bệnh viện có kinh nghiệm đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của lãnh 

đạo bệnh viện, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cộng đồng.  

Chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã cũng đang được quan tâm. Đề án giảm quá tải bệnh 

viện đã chú trọng đầu tư, nâng cấp các TYT xã đạt chuẩn quốc gia (nay gọi là tiêu chí quốc 

gia) theo quy định, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới [57]. Các nỗ lực nâng cao 

năng lực của nhân lực y tế từng bước được chú trọng (Xem chi tiết Chương I. Mục 2.2).  

Đánh giá nhanh tại 17 bệnh viện trực thuộc Bộ và 99 bệnh viện tuyến tỉnh sau 3 tháng 

thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Y tế cho thấy gần 30% số bệnh viện đã sửa chữa bổ 

sung, nâng cấp buồng bệnh nội trú, kê thêm giường bệnh hạn chế nằm ghép; 35,7% bệnh viện 

trực thuộc Bộ, 24% bệnh viện tỉnh mua thêm ghế chờ khám bệnh; 14,3% thực hiện phát số tự 

động, bảng số điện tử; 64,3% công khai giá dịch vụ y tế. 

Đề án “Xây dựng công cụ đánh giá hài lòng của nhân dân đối với dịch vụ y tế công 

trong lĩnh vực khám, chữa bệnh” cũng đang được xây dựng.  

Khó khăn, hạn chế 

Nhiều văn bản quy phạm quan trọng đã được xây dựng, nhưng chưa được ban hành, 

như: Chương trình hành động quốc gia về nâng cao chất lượng KCB; Tiêu chí, tiêu chuẩn 

chất lượng bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh. 

Bộ Y tế đã dự thảo Đề án “Xây dựng công cụ đánh giá hài lòng của nhân dân đối với 

dịch vụ y tế công” nhưng chưa được ban hành và vẫn chưa có công cụ đánh giá sự hài lòng 

của người dân về dịch vụ KCB. 

Chưa thành lập được Tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập theo Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP; Chưa có cơ quan độc lập chịu trách nhiệm kiểm 

định chất lượng KCB.  

3) Hoàn chỉnh mô hình tổ chức y tế các tuyến; tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch 

mạng lưới KCB 

Kết quả thực hiện 

Việc điều chỉnh các quy định liên quan đến hệ thống y tế tuyến huyện vẫn đang được 

tiếp tục nghiên cứu. Quy hoạch mạng lưới bệnh viện đang được thực hiện theo Quyết định số 

30/2008/QĐ-TTg. Hiện nay, Bộ Y tế cũng đang xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển 

ngành y tế, trong đó có mạng lưới khám, chữa bệnh.  

Khó khăn, hạn chế 

Việc chuyển đổi mô hình tổ chức và cơ chế quản lý diễn ra liên tục trong những năm 

trước đây tạo ra sự mất ổn định về tổ chức, xáo trộn về nhân lực và năng lực cung cấp dịch vụ 

trong toàn mạng lưới y tế cơ sở, ảnh hưởng bất lợi đến tâm lý làm việc của cán bộ. Quy định 

về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị y tế tuyến huyện hiện vẫn còn nhiều bất cập, gây cản 

trở trong việc thực thi các nhiệm vụ chuyên môn. Việc điều chỉnh tổ chức y tế tuyến huyện 

chưa thể thực hiện được do phải điều chỉnh Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân. 

Kết hợp công tư trong lĩnh vực KCB chưa được quy định và kiểm soát rõ ràng, có 

nguy cơ đóng góp vào gia tăng cung cấp dịch vụ không cần thiết vì lợi nhuận. 

  



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013 

 54 

4) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Kết quả thực hiện 

Năm 2012, Bộ Y tế đã cập nhật bổ sung hơn 1000 quy trình kỹ thuật trong khám, 

chữa bệnh, đang nghiệm thu 2000 quy trình kỹ thuật để chuẩn bị ban hành. Hàng trăm quy 

trình, hướng dẫn KCB ở tuyến xã đã được xây dựng, ban hành và được triển khai thí điểm tại 

3 tỉnh vào năm 2013. Trong năm, Bộ Y tế đã ban hành nhiều thông tư, chỉ thị, quyết định liên 

quan đến các quy định, tiêu chuẩn chuyên môn như: Thông tư liên tịch số 18/TTLT-BYT-

BGTVT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế -Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khoẻ 

của nhân viên hàng không và cơ sở y tế giám định sức khoẻ cho nhân viên hàng không; 

Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác gây mê - hồi 

sức; Chỉ thị số 05 ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các giải 

pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế; Quyết 

định số 1548/QĐ-BYT ngày 10/5/2012 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngộ độc chì; Quyết 

định số 1454/QĐ-BYT ngày 04/5/2012 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm da 

dày sừng bàn tay, bàn chân, tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2011/NĐ-CP năm 2011 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh, Thông tư số 41/2011/TT-BYT và Thông tư số 03/2013/TT-BTC liên quan đến cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

KCB. 

Khó khăn, hạn chế 

Còn thiếu một số văn bản liên quan đến đình chỉ một phần hoặc toàn bộ, thu hồi 

chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động. Việc quy định cấp chứng chỉ, cấp phép một lần và 

chỉ dựa trên hồ sơ, chưa căn cứ trên trình độ thực hành và sát hạch tay nghề, không gắn với 

đào tạo liên tục ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực chuyên môn về y tế. 

Hệ thống văn bản pháp quy về KCB vẫn chưa đầy đủ: Quy chế bệnh viện được ban 

hành từ năm 1997 đến nay có nhiều nội dung đã được thay thế bằng các thông tư, văn bản 

hướng dẫn mới (kiểm soát nhiễm khuẩn, điều dưỡng, dinh dưỡng, dược bệnh viện, cấp cứu, 

hồi sức, quản lý chất thải, v.v.), tuy vậy, nhiều nội dung cần được điều chỉnh, thay thế cho 

phù hợp với Luật KBCB, tạo thuận lợi cho các bệnh viện thực hiện. Hệ thống quy chuẩn kỹ 

thuật về các cơ sở khám, chữa bệnh (theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh) chưa được ban hành. 

Hệ thống các văn bản hướng dẫn chuyên môn đang trong quá trình xây dựng mới và 

cập nhật, nhưng với trên 10 000 dịch vụ kỹ thuật và hàng ngàn hướng dẫn điều trị là một khối 

lượng lớn tạo gánh nặng cho Bộ Y tế, trong khi chưa có cơ chế giao nhiệm vụ cho các hội 

chuyên ngành, vì vậy, tiến độ chưa đạt theo mong muốn.  

2.7.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung 

1) Khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện 

 Khẩn trương ban hành hướng dẫn phân tuyến kỹ thuật và thông tư hướng dẫn chuyển 

tuyến phù hợp nhằm làm giảm các khâu trung gian và giảm phiền hà cho người bệnh. 

Tăng cường chuyển tuyến có phản hồi hiệu quả từ tuyến trên về tuyến dưới.  

 Tích cực triển khai các đề án giảm quá tải bệnh viện, bệnh viện vệ tinh, tập trung 

chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực cho tuyến dưới (Xem Chương I, Mục 2.2).  
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 Chú trọng đến việc quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm. Phát huy vai 

trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở YTDP trong việc truyền thông giáo dục, quản 

lý và nâng cao sức khỏe, phòng bệnh tích cực và chủ động. 

 Tăng cường kiểm soát chất lượng cung ứng dịch vụ, đặc biệt là tăng cường điều trị 

ngoại trú, kiểm soát nhập viện điều trị nội trú, mở rộng các loại hình điều trị ban ngày, 

phẫu thuật ban ngày, bổ sung loại hình này vào các loại hình cơ sở KCB trong Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh và có chính sách thu viện phí phù hợp.  

2) Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB  

 Xây dựng bổ sung các văn bản quy định và hướng dẫn nâng cao chất lượng dịch vụ, 

xây dựng chương trình hành động với các đề án cụ thể theo từng lĩnh vực nhằm thiết 

kế hệ thống chất lượng quốc gia và triển khai các hoạt động có hiệu quả. Tăng cường 

đào tạo và hướng dẫn triển khai áp dụng các phương pháp chất lượng tại các cơ sở 

khám, chữa bệnh. 

 Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, công cụ và cơ chế đánh giá chất lượng bệnh viện, TYT 

xã, các cơ sở khám, chữa bệnh. Xây dựng đề án xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí chất 

lượng; Hoàn thiện bộ “Tiêu chí chất lượng bệnh viện”.  

 Thành lập tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập và thực hiện cơ chế kiểm định chất 

lượng độc lập nhằm đánh giá và công nhận chất lượng đối với các cơ sở khám, chữa 

bệnh; Xây dựng Đề án Kiểm định chất lượng và Đề án Đánh giá công nhận chất 

lượng bệnh viện. 

 Xây dựng hướng dẫn về khám, chữa bệnh theo yêu cầu, văn bản hướng dẫn điều 

chỉnh nhằm hạn chế mặt trái của phối hợp công-tư trong bệnh viện công. Xây dựng và 

ban hành quy định về xét nghiệm thường quy đối với người bệnh nội trú, ngoại trú, 

khám bệnh.  

 Thiết lập cơ chế khuyến khích tài chính, phi tài chính cho các cơ sở cung ứng dịch vụ 

có chất lượng. Trong đó nghiên cứu xây dựng mô hình KCB BHYT ở tuyến xã phù 

hợp và có chính sách khuyến khích đối với TYT xã đạt chất lượng. 

 Chuẩn hóa kỹ thuật và tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm nâng 

cao khả năng đáp ứng và trình độ chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra hoạt động y tế tư nhân, thành lập thanh tra khám, chữa bệnh ở các 

cấp quản lý nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động chuyên môn và việc tuân thủ các quy 

định pháp luật. 

 Xây dựng Đề án xây dựng phương pháp đánh giá sự hài lòng của người bệnh. 

 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý hệ thống KCB, 

giảm thủ tục, phiền hà cho người bệnh. Tích cực triển khai các dự án Bệnh án điện tử 

và quản lý hệ thống khám chữa bệnh, tư vấn y tế, KCB từ xa nhằm nâng cao chất 

lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động KCB. 

3) Hoàn chỉnh mô hình tổ chức y tế các tuyến; tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch 

mạng lưới KCB 

 Nghiên cứu và đề xuất mô hình y tế tuyến huyện phù hợp với các địa bàn kinh tế xã 

hội khác nhau. 

 Tiếp tục nghiên cứu và có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa KCB và dự phòng, đặc biệt ở 

tuyến huyện và xã.  

 Xây dựng chuẩn năng lực cung ứng dịch vụ cơ bản cho bệnh viện huyện. 
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 Nghiên cứu các hình thức phối hợp công tư phù hợp trong lĩnh vực KCB (xem chi tiết 

ở Chương I, Mục 2.1). 

4) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh 

 Xem xét điều chỉnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng: cấp chứng chỉ cho 

người hành nghề có sát hạch tay nghề, cấp chứng chỉ có thời hạn và gắn kết với đào 

tạo liên tục.  

 Cần rà soát, lựa chọn ưu tiên biên soạn, xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn, 

trước mắt đối với các bệnh phổ biến, thông thường. 

3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2011–2015  

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

hoạch 5 năm) được xây dựng trên các định hướng và nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế-

xã hội của đất nước, các chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác y tế. Trên cơ sở 

khung lý thuyết của hệ thống y tế do WHO xây dựng, Kế hoạch 5 năm 2011–2015 đã xác 

định 19 chỉ số và chỉ tiêu để theo dõi, đánh giá các mục tiêu và định hướng phát triển y tế. 

Bảng 1 dưới đây trình bày tóm tắt kết quả thực hiện 19 chỉ tiêu.  

Đối với nhóm chỉ tiêu đầu vào, bao gồm các chỉ số về nguồn nhân lực và giường 

bệnh, có 4 trong 6 chỉ tiêu đạt mục tiêu trong giai đoạn 2010–2012. Cụ thể, năm 2012 số bác 

sĩ trên 10 000 dân tăng từ 7,33 bác sĩ lên 7,46 bác sĩ; số dược sĩ đại học trên 10 000 lên 1,9 

vào năm 2011, vượt chỉ tiêu đề ra cho năm 2015; tỷ lệ xã có bác sĩ đã vượt chỉ tiêu cho năm 

2012; tỷ lệ giường bệnh trên 10 000 dân (không kể TYT xã và bệnh viện tư nhân) tăng lên 

24,3 giường bệnh năm 2012 so với 22,5 giường năm 2011, vượt chỉ tiêu cho năm 2015. Tuy 

nhiên, trong nhóm này còn 2 chỉ tiêu chưa đạt gồm tỷ lệ thôn, bản có nhân viên y tế hoạt 

động không đạt chỉ tiêu trong cả giai đoạn, (chủ yếu do tỷ lệ tổ dân phố khu vực thành thị có 

nhân viên y tế hoạt động thấp) và tỷ lệ xã có y sĩ sản nhi hoặc hộ sinh giảm còn 93,4% nên 

không đạt mục tiêu năm 2012. 

Đối với các chỉ tiêu hoạt động, 2 trong số này đạt và vượt mục tiêu cho các năm. Tỷ lệ 

trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 7 loại vắc-xin năm 2010 và 8 loại vắc-xin năm 

2011 và 2012 đều vượt chỉ tiêu trong Kế hoạch giao cho các năm. Tương tự, tỷ lệ dân số 

tham gia BHYT tăng gần 1,8 điểm phần trăm lên 66,8%, cao hơn chỉ tiêu đặt ra là 66% (mục 

tiêu được điều chỉnh theo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012–

2015 và 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-TTg, ngày 

29/03/2013). Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã cao hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. 

Điều này được giải thích là do số liệu thu thập không tách được số xã áp dụng bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011–2020 theo Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 

và số xã áp dụng chuẩn cũ. Do vậy, cao hơn so với tỷ lệ đưa ra cho chuẩn mới nhưng thấp 

hơn so với tỷ lệ đạt được chuẩn cũ.  

Bảng 1: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản trong Kế hoạch 5 năm, 2011–2015 

 Chỉ số Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
Mục tiêu 

2015 

 Các chỉ tiêu đầu vào     

1.  Số bác sĩ/vạn dân 7,20 7,33  7,46 (7,4) 8 

2.  Số dược sĩ đại học/vạn dân 1,8  1,9  ..(1,4) 1,8 

3.  
Tỷ lệ thôn, bản có nhân viên y tế hoạt 
động (%) 

78,8  82,9 81,2 (87) 90 
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 Chỉ số Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
Mục tiêu 

2015 

 Các chỉ tiêu đầu vào     

4.  Tỷ lệ xã có bác sĩ (%) 70,0 71,9  76,0 (74) 80 

5.  Tỷ lệ xã có y sĩ sản nhi, hộ sinh (%) 95,6 95,3 93,4 (>95) >95 

6.  
Giường bệnh viện công lập/vạn dân 
(không kể TYT xã)* 

21,7 22,5  24,3(21,5) 23,0 

 Các chỉ tiêu hoạt động     

7.  
Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi tiêm đầy đủ (%) (7 
loại vắc-xin năm 2010 và 8 loại năm 
2011–2015) 

94,6 96,0  95,9 (>90) >90 

8.  

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 
(Số liệu báo cáo không tách được số xã 
áp dụng chuẩn cũ và số xã áp dụng tiêu 
chí mới nên có sự pha trộn trong số liệu 
2011, 2012) 

80,1  

(chuẩn cũ) 
76,8  74,1 (45) 60 

9.  Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (%) 60,3 65,0  66,8 (66*) 70* 

 Các chỉ tiêu đầu ra     

10.  Tuổi thọ trung bình (tuổi) 72,9  73,0  73,0 (73,4) 74,0 

11.  Tỷ số tử vong mẹ (/100 000) 69 (2009)  .. .. (66) 58,3 

12.  Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (‰) 15,8 15,5  15,4 (15,3) 14,8 

13.  Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (‰) 23,8 23,3  23,2 (23,0) 19,3 

14.  Quy mô dân số (triệu người) 86,9  87,8 88,77 (88,67) <92 

15.  Mức giảm tỷ lệ sinh (‰) 0,5 0,5 -0,30 (0,10**) 0,10** 

16.  Tốc độ tăng dân số (%) 1,05 1,04  1,06 (0,99) 0,93 

17.  Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái) 111,2  111,9 112,3 (112) <113 

18.  
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ 
em dưới 5 tuổi (%) 

17,5  16,8  16,2 (16,6) 15,0 

19.  
Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng 
(%) 

0,21  0,22  0,24 (<0,3) <0,3 

Ghi chú: Giá trị trong ( ) là mục tiêu đề ra cho năm 2012 và giá trị trong cột cuối là mục tiêu đề ra cho năm 2015 
trong Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011–2015 ban hành tháng 12 năm 
2010. *Chỉ tiêu bao phủ BHYT vào năm 2015 đã được giảm từ 80% xuống còn 70% theo Quyết định số 538/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/03/2013 phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai 
đoạn 2012–2015 và 2020. **Chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ sinh bình quân năm được điều chỉnh xuống 0,1‰ trong giai 
đoạn 2012–2015 theo Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 31/08/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 
dân số và KHHGĐ giai đoạn 2012–2015. Lưu ý năm 2012 tỷ lệ sinh tăng 0,3‰, nên chỉ số năm 2012 là âm tính. 

Các nguồn: Chỉ số 1-8: Niên giám thống kê y tế; Chỉ số 9: (2010–2011) Niên giám thống kê y tế, (2012) Vụ 
BHYT, Bộ Y tế ; Chỉ số 10, 12–17: Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 1/4/2012 [55]; Chỉ số 11: Gần 
nhất là Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 [58], chưa có nguồn năm 2010-2012; Chỉ số 18: Viện Dinh 
dưỡng Quốc gia [54]; Chỉ số 19: Cục Phòng, chống HIV/AIDS [45].  

Đối với nhóm các chỉ tiêu đầu ra, có 2 mục tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra trong Kế 

hoạch. Đáng chú ý trong số này, các chỉ tiêu về tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng 

theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi và tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng đều vượt mức kế 

hoạch đề ra, đặc biệt trong năm 2012. Đây là những tín hiệu tốt đối với khả năng hoàn thành 

các Mục tiêu Thiên niên kỷ cam kết vào năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ số chưa 

đạt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi cao hơn 

lần lượt là 0,1 và 0,2 so với mục tiêu đề ra. Chỉ số về tuổi thọ trung bình năm 2012 là 73 tuổi, 
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không đạt so với kế hoạch đề ra cho các năm 2011 và 2012 lần lượt là 73,2 và 73,4 tuổi. Với 

tốc độ này, mục tiêu đạt tuổi thọ trung bình là 74 tuổi vào năm 2015 sẽ khó khả thi. Ngoài ra, 

tỷ số giới tính khi sinh năm 2012 là 112,3 bé trai trên 100 bé gái, không đạt so với kế hoạch 

là 112. Năm 2012 tỷ lệ sinh tăng, nên không đạt mục tiêu giảm mức sinh, tốc độ tăng dân số 

đạt 1,06% (KH 2012 là 0,99) và quy mô dân số đạt 88,77 triệu, vượt 100 000 người so với 

KH 2012 là 88,67 triệu người. Tỷ số tử vong mẹ chưa có nguồn số liệu thường xuyên đáng 

tin cậy; ước tính gần đây nhất là 69/100 000 theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 

[58]. Với kết quả giữa kỳ kế hoạch như vậy có khả năng đạt các mục tiêu, nhưng vẫn cần nỗ 

lực thêm cho một số lĩnh vực. 

4. Tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ  

Trong số 8 Mục tiêu Thiên niên kỷ được 198 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc nhất 

trí phấn đấu đạt được năm 2015 có 5 mục tiêu liên quan mật thiết đến sức khỏe. Trong các 

Mục tiêu này có những Mục tiêu chuyên cho y tế và những Mục tiêu có các chỉ số liên quan 

tới y tế, cụ thể như sau:  

 Mục tiêu 1: Giảm một nửa tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi 

trong thời gian từ 1990 đến 2015. 

 Mục tiêu 4: Giảm 2/3 tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trong giai đoạn 1990–2015 

và tăng tỷ lệ tiêm phòng sởi cho trẻ em dưới 1 tuổi.  

 Mục tiêu 5: Giảm 3/4 tỷ số tử vong mẹ/100 000 trẻ đẻ sống trong giai đoạn 1990–

2015 và thúc đẩy tiếp cận toàn dân với dịch vụ CSSKSS.  

 Mục tiêu 6: Chặn đứng và bắt đầu đẩy lùi sự lây lan của bệnh dịch HIV/AIDS, chặn 

đứng và bắt đầu giảm số trường hợp mắc bệnh sốt rét và bệnh lao vào năm 2015. 

 Mục tiêu 7: Giảm một nửa tỷ lệ người dân không được tiếp cận thường xuyên với 

nước uống hợp vệ sinh và điều kiện vệ sinh cơ bản vào năm 2015 (tính từ thời điểm 

năm 1990). Riêng lĩnh vực vệ sinh cơ bản, đến năm 2015 68% hộ gia đình có nhà tiêu 

hợp vệ sinh.  

Các Mục tiêu Thiên niên kỷ được chia thành những nhóm chỉ tiêu để thuận tiện cho 

đánh giá kết quả thực hiện. Phần này sẽ tập trung trình bày các nét chính của việc thực hiện 5 

Mục tiêu Thiên niên kỷ với các chỉ số về y tế được cung cấp đầy đủ số liệu.  

Mục tiêu 1: Giảm một nửa tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi trong 

thời gian từ 1990 đến 2015 

Tính chung cho cả nước, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi giảm 

nhanh và bền vững kể từ năm 2000. Thực tế, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm 

24,8 điểm phần trăm, từ 41% năm 1990 xuống còn 16,2% năm 2012 [54], tức là đã giảm 

được hơn 60% so với năm 1990 trong khi mục tiêu là giảm 50% vào năm 2015. Như vậy mục 

tiêu giảm một nửa tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi đã hoàn thành trước 

thời hạn 4 năm. Tuy nhiên, tại một số khu vực như Tây Nguyên, tỷ lệ suy dinh dưỡng còn ở 

mức 25% cuối năm 2012 so với mục tiêu của vùng là 23,5% vào năm 2015, như vậy cần 

giảm tối thiểu 1,5 điểm phần trăm trong 3 năm còn lại (2013–2015) để đạt mục tiêu của vùng 

(Bảng 2).  
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Bảng 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi phân theo vùng, 1990, 
2012, mục tiêu 2015 

 1990 Cuối 2012 Mục tiêu 2015 Tình hình 

Toàn quốc 41,0% 16,2% 20,5% Đã đạt 

Đồng bằng Sông Hồng 44,0% 11,8% 22,0% Đã đạt 

Trung du và miền núi phía Bắc 50,5% 20,9% 25,3% Đã đạt 

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung  

46,0% 19,5% 23,0% 
Đã đạt 

Tây Nguyên 47,0% 25,0% 23,5% Chưa đạt 

Đông Nam Bộ  36,0% 11,3% 18,0% Đã đạt 

Đồng bằng sông Cửu Long 40,0% 14,8% 20,0% Đã đạt 

Nguồn: Viện Dinh dưỡng quốc gia 

Mục tiêu 4: Giảm 2/3 tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trong giai đoạn 1990–2015 và 

tăng tỷ lệ tiêm phòng sởi cho trẻ em dưới 1 tuổi  

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm từ 44,4 trên 1000 trẻ đẻ sống năm 1990 

xuống còn 15,4 vào năm 2012 [55].
 
Như vậy, chỉ cần giảm 0,6 điểm phần nghìn để đạt mục 

tiêu 14,8 trên 1000 trẻ đẻ sống vào năm 2015, và khả năng sẽ đạt mục tiêu đúng hạn. 

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 58 trên 1000 trẻ đẻ sống năm 1990 

xuống còn 27,5 vào năm 2005. Nhưng từ năm 2010, ở mức 23,8‰, tỷ suất này chỉ giảm 

xuống còn 23,2‰ vào năm 2012 [55]. So với mục tiêu 19,3‰ vào năm 2015 cần phải giảm 

được 3,9‰ trong gần 3 năm tới. Như vậy, để đạt mục tiêu đòi hỏi nỗ lực lớn, tập trung vào 

các vùng có tỷ suất tử vong trẻ em cao và các nguyên nhân gây tử vong trẻ em như tai nạn, tử 

vong chu sinh và sơ sinh (Hình 9).  

Hình 9: Xu hướng tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, 1990~2012 và mục tiêu năm 2015 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê  

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng sởi đã tăng từ 55% năm 1990 lên 95,6% 

năm 2008 và duy trì tỷ lệ trên 95% đến năm 2012. Với mục tiêu đạt trên 90% độ bao phủ để 

ngăn chặn sự lây lan của bệnh sởi, chỉ tiêu này đã được hoàn thành. Tuy nhiên, theo số liệu từ 

điều tra hộ gia đình MICS 2011, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng sởi mà thông tin 

được người mẹ biết mới chỉ đạt 84% [56]. Điều này gợi ý rằng cần tăng cường các hoạt động 

ghi chép việc tiêm chủng rõ ràng và tăng hiểu biết của người mẹ về tiêm chủng.  
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Mục tiêu 5: Giảm 3/4 tỷ số tử vong mẹ/100 000 trẻ đẻ sống trong giai đoạn 1990–2015 

(5A) và thúc đẩy tiếp cận phổ cập với dịch vụ CSSKSS (5B). 

Tỷ số tử vong mẹ/100 000 trẻ đẻ sống đã giảm đáng kể, từ 233 năm 1990 xuống còn 

80 vào năm 2005 và còn 69 vào năm 2009 [58]. Như vậy để đạt được mục tiêu, cần phải giảm 

thêm được hơn 10 ca tử vong mẹ trên 100 000 trẻ đẻ sống. Nhiều giải pháp can thiệp như đào 

tạo cô đỡ thôn, bản người dân tộc thiểu số, hỗ trợ thành lập các nhóm chuyển tuyến dựa vào 

cộng đồng, đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu sản khoa cho cán bộ y tế, triển khai mổ đẻ, 

truyền máu tại các bệnh viện huyện,… đã và đang thực hiện. Tuy nhiên, các can thiệp hiệu 

quả này chưa được nhân rộng và chưa đạt được kết quả như mong muốn do nguồn lực đầu tư 

cho công tác CSSKSS còn rất hạn chế. Thêm nữa, thiếu nguồn số liệu đáng tin cậy để giám 

sát tiến độ thực hiện và hiệu quả của các can thiệp nhằm đạt mục tiêu này. Sự bất bình đẳng 

về kinh tế- xã hội thể hiện rõ ràng với tỷ lệ tử vong mẹ cao nhất trong số những phụ nữ mù 

chữ, đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, và ở các địa bàn khó khăn. 

Tỷ lệ phụ nữ sinh con đã được khám thai 3 lần trở lên phản ánh chất lượng chăm sóc 

bà mẹ trước sinh trong kỳ thai nghén và là yếu tố quan trọng tác động đến giảm tai biến sản 

khoa, bảo đảm an toàn cuộc đẻ và giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Trong các năm từ 

2005–2009, tỷ lệ phụ nữ sinh con được khám thai 3 lần trở lên tăng đều qua các năm, từ 

84,6% năm 2005 tăng lên 87,7% năm 2009. Từ năm 2010, tỷ lệ này được thay thế bằng tỷ lệ 

phụ nữ sinh con được khám thai trên 3 lần trong 3 thời kỳ, nhằm đánh giá chất lượng quản lý 

thai, phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và thai nhi. Tỷ lệ này cho 

năm 2012 ước đạt 89,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng dịch vụ chăm sóc trước sinh đạt thấp ở 

khu vực miền núi và nông thôn; chỉ dưới 50% ở 25 huyện nghèo nhất. Độ bao phủ của các 

can thiệp được khuyến cáo trước sinh chưa đạt mức tối ưu. 

Tỷ lệ phụ nữ sinh con được cán bộ y tế đỡ tăng từ 55% lên 97,85% năm 2005 và từ 

năm 2010 đến nay đã duy trì ở mức trên 97% [2]. Mặc dù vậy, theo số liệu của báo cáo 

MICS, tỷ lệ này chỉ đạt 92,9%, thấp hơn ở phụ nữ khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào 

dân tộc, phụ nữ thuộc các hộ nghèo [56].  

Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai trong nhóm phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ 

chỉ tăng 4,3 điểm phần trăm trong 10 năm (2001–2010), vì vậy, sẽ phải rất nỗ lực Việt Nam 

mới có thể đạt được chỉ tiêu 82% vào năm 2015, đặc biệt trong số những người chưa lập gia 

đình. Tỷ lệ sử dụng các BPTT đã giảm đi trong vòng 3 năm qua ở vùng đồng bằng Sông 

Hồng và khu vực miền núi, và thấp hơn đáng kể ở những phụ nữ có trình độ học vấn thấp. 

Năm 2011, tỷ lệ phụ nữ có nhu cầu KHHGĐ chưa được đáp ứng chiếm 4,3% [56]. Nhu cầu 

KHHGĐ chưa được đáp ứng năm 2010 tăng so với năm 2002, và cao hơn ở những phụ nữ 

nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt là những phụ nữ chưa lập gia đình có quan hệ tình 

dục. Nhu cầu chưa đáp ứng với các biện pháp tránh thai hiện đại là tương đương nhau giữa 

phụ nữ đã lập gia đình và phụ nữ độc thân (29,1% và 30,3%) nhưng tăng cao hơn nhiều ở phụ 

nữ độc thân có quan hệ tình dục. 

Tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên cũng biến động theo thời gian, tăng nhẹ trong vài 

năm gần đây. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể ở khu vực nông thôn, miền núi; cao gấp 10 lần ở 

phụ nữ dân tộc thiểu số, và cao hơn 3 lần ở phụ nữ có trình độ học vấn thấp. 

Mục tiêu 6: Chặn đứng và bắt đầu thu hẹp sự lây lan của HIV/AIDS, bệnh sốt rét và 

bệnh lao vào năm 2015 

Mục tiêu 6A. Chặn đứng và bắt đầu thu hẹp sự lây lan của HIV vào năm 2015 

Sau khi trường hợp bị nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào tháng 12 năm 1990 cho 

đến năm 2001, số nhiễm HIV tăng lên 43 410 trường hợp, tương đương 55,17/100 000 dân và 

năm 2005 số người nhiễm HIV trong toàn quốc lên 104 111 người, tỷ lệ nhiễm HIV ở mức 
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126/100 000. Đến năm 2012, số nhiễm HIV (tích luỹ) tăng lên 210 703 người [45]. Như vậy 

Việt Nam đã khống chế tỷ lệ nhiễm HIV ở mức dưới 0,3% dân số, đạt mục tiêu của Chiến 

lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020. Đối với các đối tượng có nguy cơ cao, 

lần đầu tiên kể từ năm 1997 tỷ lệ nhiễm trong nhóm người tiêm chích đạt mức 13,4% năm 

2011 [59]. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam giới có quan hệ tình dục đồng giới có 

xu hướng tăng [60]. Năm 2001, số ca nhiễm mới là 10 958 (tỷ lệ nhiễm mới đạt 

13,9/100 000), đến năm 2007 lên đỉnh cao là 30 846, nhưng từ năm 2008 có xu hướng giảm, 

năm 2011 số ca nhiễm mới là 17 780 và 11 tháng đầu năm 2012 ước tính 11 102 ca mới 

nhiễm.  

Về sử dụng bao cao su, kết quả điều tra hành vi năm 2012 (giám sát trọng điểm) cho 

thấy tỷ lệ phụ nữ bán dâm sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần nhất với khách 

hàng là 89%. Quảng Ninh là tỉnh có tỷ lệ phụ nữ bán dâm sử dụng bao cao su trong lần quan 

hệ tình dục gần đây nhất với khách hàng cao nhất (96,8%), tiếp đến là các tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Thái Bình, Bắc Giang (đều đạt 96,7%), Thanh Hóa (96%), các tỉnh Đà Nẵng, Nam 

Định, Bình Định (đều trên 95%). Nếu duy trì được những kết quả trên có nghĩa là chúng ta có 

thể hoàn thành mục tiêu đạt tỷ lệ sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục nguy cơ cao 

gần nhất trên 80%.  

Mục tiêu 6.B. Đến năm 2010, mọi đối tượng có nhu cầu đều được điều trị HIV/AIDS  

Chương trình điều trị bằng thuốc kháng vi rút sao chép ngược tại Việt Nam được bắt 

đầu từ năm 2000 và được mở rộng trên phạm vi toàn quốc năm 2005. Tính đến tháng 9 năm 

2012, toàn quốc có 69 882 người nhiễm HIV đang được điều trị bằng thuốc ARV, trong đó 

66 167 bệnh nhân là người lớn và 3715 bệnh nhân là trẻ em, tăng gấp 26 lần so với cuối năm 

2005. Kết quả điều trị trên đã đáp ứng được 68,3% nhu cầu bệnh nhân người lớn cần được 

điều trị bằng thuốc ARV (với ngưỡng CD4 khi bắt đầu điều trị là 250 tế bào) và 81,3% nhu 

cầu của trẻ em so với nhu cầu cần được điều trị bằng thuốc ARV trong năm 2012 [60]. Việc 

duy trì kết quả này là một thách thức thật sự khi nguồn tài trợ bị cắt giảm [44].
 
 

Mục tiêu 6C: Đến năm 2015, chặn đứng và bắt đầu giảm tỷ lệ mới mắc sốt rét 

Trong những thập kỷ qua bằng những nỗ lực của ngành y tế nói chung và mạng lưới 

phòng chống sốt rét nói riêng với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam và sự hỗ trợ của 

các Tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, Chương trình Phòng chống sốt rét đã đạt được 

những thành công lớn trong việc làm giảm mắc và giảm tử vong do sốt rét. So với năm 2000, 

thời điểm xây dựng các Mục tiêu Thiên niên kỷ, năm 2012 tỷ lệ mắc sốt rét đã giảm 49% và 

tỷ lệ tử vong do sốt rét đã giảm 68% và hằng năm số bệnh nhân sốt rét năm sau đều giảm so 

với năm trước. Đến năm 2012, tỷ lệ mắc sốt rét đã giảm xuống còn 49/100 000 dân và tỷ lệ tử 

vong do sốt rét còn 0,01/100 000 dân. 

Mục tiêu 6D: Khống chế bệnh lao 

Theo báo cáo của Bộ Y tế [61], ước tính Việt Nam đã vượt chỉ tiêu MDG của toàn 

cầu (giảm tới 62% cả hiện mắc và tử vong so với năm 1990). Nhưng so với chỉ tiêu của khu 

vực Tây Thái Bình Dương (từ 2000 đến 2015 giảm 50% tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ tử vong do 

bệnh lao) thì năm 2011 mới giảm 40% số hiện mắc và 38% số tử vong so với năm 2000.  

Tuy nhiên, theo các số liệu của Liên Hợp Quốc, đến năm 2011 Việt Nam chỉ giảm 

được 20% tỷ lệ hiện mắc và 28% tỷ lệ tử vong do bệnh lao [62] so với năm 1990, trong khi 

mục tiêu đến 2015 giảm được 50% so với năm 1990 (Bảng 3). Vì vậy cần phải tiếp tục giảm 

mạnh số hiện mắc và số tử vong trong vòng 3 năm tới 2013–2015.  
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Bảng 3: Tình hình khống chế bệnh lao (MDG 6), 2011 

 Mục tiêu Kết quả thực hiện đến 2011 

MDG – STP*  

Hiện mắc  

Đến năm 2015 giảm 50% 
so với năm 1990 

403/100 000 năm 1990 xuống còn 323/100 000 
năm 2011 (giảm 20%) 

MDG – STP*  

Tử vong  

Đến năm 2015 giảm 50% 
so với năm 1990 

43/100 000 năm 1990 xuống còn 33/100 000 
năm 2011 (giảm 28%) 

Ghi chú: *STP=Stop TB Strategy 

Nguồn: Liên Hợp Quốc [62] 

Mục tiêu 7: Giảm một nửa tỷ lệ người dân không được tiếp cận thường xuyên với nước 

uống hợp vệ sinh và điều kiện vệ sinh cơ bản vào năm 2015 (tính từ thời điểm năm 

1990). Riêng lĩnh vực vệ sinh cơ bản, đến năm 2015 có 68,5% hộ gia đình có hố xí hợp 

vệ sinh 

Hiện nay để đánh giá tiến độ thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ số 7, các nước thành 

viên Liên Hợp Quốc trong đó có Việt Nam thống nhất sử dụng kết quả điều tra của 

WHO/UNICEF Joint Monitoring Programe for Water Supply and Sanitation (JMP). Tại Việt 

nam, JMP được tiến hành bởi WHO/UNICEF phối hợp với Tổng cục Thống kê. Theo báo 

cáo JMP đã được công bố, Việt Nam đã đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ 7 cả lĩnh vực nước sạch 

và vệ sinh vào năm 2011. Tuy nhiên, vẫn còn 19,5 triệu người chưa sử dụng hố xí hợp vệ 

sinh và 7,1 triệu người chưa sử dụng nguồn nước uống hợp vệ sinh. 

Bảng 4: Tiến độ thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam, 1990, 2012 

Mục tiêu Chỉ tiêu y tế  Số liệu và 
năm cơ sở  

Năm 2012 Mục tiêu 
2015 

Nguồn dữ 
liệu 

Mục tiêu 1: Xoá đói giảm nghèo 

Chỉ tiêu 1C:  

Giảm một nửa 
số người đói 
ăn trong giai 
đoạn 1990–
2015 

1.8 Tỷ lệ suy 
dinh dưỡng 
trẻ em dưới 5 
tuổi  

41% (1990) 16,2% 

 

20,5% 

Đã đạt được 

Viện dinh 
dưỡng [54] 

Mục tiêu 4: Giảm tử vong trẻ em 

Chỉ tiêu 4A: 
Giảm 2/3 tỷ 
suất tử vong 
trẻ em dưới 5 
tuổi trong giai 
đoạn 1990–
2015 

 

4.1 Tỷ suất tử 
vong trẻ em 
dưới 5 tuổi  

58 (1990) 23,2 19,3 

Khó đạt 
được 

Tổng cục 
Thống kê [55] 

4.2 Tỷ suất tử 
vong trẻ em 
dưới 1 tuổi 

44,4 (1990) 15,4 14,8 

Có thể đạt 
được 

Tổng cục 
Thống kê [55] 

4.3. Tỷ lệ tiêm 
chủng sởi trẻ 
em 

55% 96,4% >90% 

Đã đạt được 

Thống kê y tế, 
Bộ Y tế 

Mục tiêu 5: Nâng cao sức khoẻ bà mẹ và tiếp cận toàn dân với SKSS vào năm 2015 

Chỉ tiêu 5A: 
Giảm 3/4 tỷ số 
tử vong mẹ 
giai đoạn 

5.1 Tỷ số tử 
vong mẹ  

233/100 000 
(1990) 

69/100 000 
(năm 2009)  

58,3/100 000 

Nỗ lực mới 
có thể đạt 
được 

Tổng cục 
Thống kê [58] 
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Mục tiêu Chỉ tiêu y tế  Số liệu và 
năm cơ sở  

Năm 2012 Mục tiêu 
2015 

Nguồn dữ 
liệu 

1990–2015 5.2 Tỷ lệ phụ 
nữ sinh con 
được cán bộ y 
tế đã qua đào 
tạo đỡ  

86% (2001) 97,9% 96–98% 

Có thể đạt 
được 

 
 
 

 

Thống kê y tế, 
Bộ Y tế 

Chỉ tiêu 5B: 
Đạt khả năng 
tiếp cận toàn 
diện với chăm 
sóc sức khoẻ 
sinh sản tới 
năm 2015 

 

5.3 Tỷ lệ sử 
dụng biện 
pháp tránh 
thai  

 

73,9% (2001) 76,2%  82%  

Nỗ lực mới 
có thể đạt 
được 

Tổng cục 
Thống kê [55] 

5.5 Tỷ lệ phụ 
nữ sinh con 
đã được khám 
thai ít nhất 3 
lần trong 3 
thời kỳ  

87,9% (2004) 89,4% 80-87%đư 

Đã đạtợc 

Thống kê y tế, 
Bộ Y tế 

Mục tiêu 6: Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác  

Chỉ tiêu 6A: 
Chặn đứng 
vào năm 2015 
và giảm sự lây 
nhiễm 
HIV/AIDS 

 

6.1 Tỷ lệ hiện 
nhiễm HIV 
chung và 
trong nhóm 
dân số trên 15 
tuổi tập trung 
vào nhóm có 
nguy cơ cao  

N/A 15-49: <0,45% 
(ƯTDB 2011) 

TCMT:13,4% 
(HSS 2011) 

PNMD:3% 
(HSS 2011) 

MSM:16,7% 
(IBBS 2009) 

N/A Uỷ ban Quốc 
gia phòng, 
chống AIDS 
và phòng, 
chống tệ nạn 
ma túy, mại 
dâm [60] 

6.2 Tỷ lệ dùng 
bao cao su 
trong lần quan 
hệ tình dục 
nguy cơ cao 
gần đây nhất  

51,9% 
(NCMT) 

77,7% (PNMD 

66,5% (MSM) 

(IBBS, 2009) 

80,2% (NCMT) 

89,7% (PNMD) 

71,5% (MSM) 

(HSS+, 2011) 

≥ 80% IBBS [59] and 
HSS+ [59] 

Chỉ tiêu 6B: 
Đến 2010 bao 
phủ toàn bộ 
việc chữa trị 
HIV/AIDS cho 
các đối tượng 
cần  

6.4 Tỷ lệ 
người nhiễm 
HIV giai đoạn 
nặng được 
tiếp cận với 
thuốc kháng 
virus 

5% (ƯTDB, 
2005) 

53% (ƯTDB, 
2011) 68,3% 
đối với người 
lớn và 81,3% 
trẻ em (2012) 

70% 

Khó đạt 
được 

 ƯTDB [63] 

Chỉ tiêu 6C: 
Đến năm 2015, 
chặn đứng và 
bắt đầu giảm 
số bệnh nhân 
mắc sốt rét 

6.6 Tỷ lệ mắc 
và tử vong do 
sốt rét 

Mắc 

96/100 000  

Tử vong: 

0,031/100 000 
(2000) 

Mắc 

 49/100 000  

Tử vong: 

0,01/100 000  

Đã đạt được Viện số rét ký 
sinh trùng 

Chỉ tiêu 6D: 
Khống chế 
bệnh lao 

6.7 Tỷ lệ hiện 
mắc lao  

375/100 000 
(2000) 

225/100 000 
(2011) 

187/100 000 

Có thể đạt 
được  

BYT [61]  

403/100 000 
(1990) 

323/100 000 
(2011) 

khó đạt 
được  

LHQ [62] 
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Mục tiêu Chỉ tiêu y tế  Số liệu và 
năm cơ sở  

Năm 2012 Mục tiêu 
2015 

Nguồn dữ 
liệu 

Mục tiêu 7: Bảo đảm môi trường bền vững (trọng tâm vào nước sạch và điều kiện vệ sinh) 

Chỉ tiêu 7C: 
Giảm một nửa 
số người 
không được 
tiếp cận bền 
vững với nước 
uống sạch và 
điều kiện vệ 
sinh cơ bản  

7.1 Tỷ lệ dân 
số sử dụng hố 
xí hợp vệ sinh 

37% (1990)  78% (2011) 68,5% 

Đã đạtđược 

WHO/UNICEF 
JMP 

7.2 Tỷ lệ dân 
số sử dụng 
nguồn nước 
uống hợp vệ 
sinh  

57% (1990)  92% (2011) 78,5  

Đã đạt được 

WHO/UNICEF 
JMP 

Chú thích: Các mã số của mục tiêu và chỉ số lấy từ Liên Hợp Quốc [62]; TCMR=Tiêm chủng mở rộng; 
ƯTDB=Ước tính và dự báo [63]; TCMT = Tiêm chích ma túy; PNMD = Phụ nữ mại dâm; MSM= nam tình dục 
đồng giới; IBBS= Nghiên cứu giám sát kết hợp hành vi và các chỉ số sinh học HIV/STI [59]; HSS = Giám sát 
trọng điểm HIV hàng năm. 

Kết quả trong Bảng 4 cho thấy nhìn chung số liệu thống kê trung bình của cả nước đã 

được cải thiện. Tuy nhiên, nếu phân chia một số chỉ số theo vùng, thì sự khác biệt giữa một 

số vùng khá lớn và có nguy cơ giãn rộng khoảng cách. Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy 

những thành công đã đạt được và những thách thức về đảm bảo công bằng trong chăm sóc 

sức khỏe mà Việt Nam đang phải đối mặt. Qua tổng hợp số liệu, cũng thấy rõ một khó khăn 

và thách thức chung cho tất cả các nội dung của 5 Mục tiêu Thiên niên kỷ, đó là số liệu và 

thống kê của các nguồn chính thức không đồng bộ, thậm chí mâu thuẫn với nhau, do vậy việc 

kiểm tra và cân nhắc kỹ càng là rất cần thiết. Một vấn đề nữa đáng để quan tâm là sự thiếu 

hụt về dữ liệu và bằng chứng. Do thiếu các số liệu chuẩn quốc gia về việc thực hiện, vì vậy 

giám sát tiến độ, kết quả của các Mục tiêu Thiên niên kỷ liên quan đến lĩnh vực y tế gặp 

nhiều khó khăn. 

Nhận xét chung 

Về thực hiện các mục tiêu y tế trong Kế hoạch 5 năm: Kế hoạch 5 năm của ngành 

y tế đưa ra 3 nhóm gồm 19 chỉ số để theo dõi việc thực hiện. Phần lớn trong số này là các chỉ 

tiêu do Quốc hội và Chính phủ giao cho ngành y tế. Kết quả cho thấy, các nhóm chỉ tiêu đầu 

vào (6 chỉ số) và chỉ tiêu hoạt động (3 chỉ số), hầu hết đạt và vượt so với Kế hoạch đề ra. Tuy 

nhiên trong nhóm các chỉ tiêu đầu ra (10 chỉ số) chỉ có 2 chỉ số đạt và vượt, 4 chỉ số đạt gần 

mục tiêu, 3 chỉ số cho thấy thực trạng còn xa so với mục tiêu và một chỉ số chưa có nguồn số 

liệu để theo dõi thường xuyên. Như vậy trong các chỉ tiêu đầu ra, vẫn còn một số chỉ tiêu như 

tuổi thọ trung bình, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ tăng dân số, mức giảm tỷ lệ sinh, quy mô 

dân số và tỷ số tử vong mẹ cần được chú trọng hơn nữa trong thời gian tới nhằm đạt được 

mục tiêu đề ra và bảo đảm tính bền vững trong việc thực hiện.  

Về việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ, Việt Nam đã có những 

bước tiến đáng kể trong việc thực hiện các Mục tiêu liên quan đến y tế (mục tiêu 1, 4, 5, 6 và 

7). Thực tế, Việt Nam đã hoàn thành một số Mục tiêu Thiên niên kỷ trước thời hạn vào năm 

2015. Tuy nhiên, trong gần 3 năm tới, Việt Nam cần duy trì và đẩy nhanh được sự tiến bộ 

hiện nay, đặc biệt đối với các mục tiêu đang chậm tiến độ như giảm tỷ suất tử vong trẻ em, 

tăng tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai, tăng tỷ lệ người nhiễm HIV giai đoạn nặng được tiếp 

cận với thuốc kháng virus và giảm mắc và tử vong do bệnh lao. Để đạt được mục tiêu đã cam 

kết đòi hỏi không chỉ đơn thuần sự nỗ lực của ngành y tế mà còn đóng góp của các bộ, ban 

ngành liên quan thậm chí trong một vài trường hợp là sự nỗ lực của toàn xã hội. Ở cấp quốc 

gia, hiện nay có các nội dung cần được ưu tiên, bao gồm: (i) khả năng tiếp cận với dịch vụ 

điều trị HIV; (ii) tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi tại các vùng núi và vùng dân tộc 
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thiểu số; (iii) nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng, đặc biệt đối với nhóm phụ nữ di cư, người 

độc thân, thanh thiếu niên tại các vùng núi, đói nghèo; (iv) phát hiện và điều trị khỏi bệnh lao; 

và (v) khả năng tiếp cận với điều kiện vệ sinh tốt hơn tại vùng núi, nông thôn.  

Các chỉ số theo dõi, đánh giá: Báo cáo JAHR 2013 tiếp tục hoàn thiện các chỉ số 

theo dõi, đánh giá, nhằm phản ánh được xu hướng diễn biến và kết quả của quá trình thực 

hiện các mục tiêu chủ yếu của hệ thống y tế. Các chỉ số được kết cấu lại theo 3 nhóm: đầu 

vào, quá trình hoạt động và đầu ra.  

Việc hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá (xem Phụ lục) tập trung vào các nhóm 

các chỉ số chính cho hoạt động theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 

5 năm, các mục tiêu Thiên niên kỷ, các chỉ tiêu thuộc Chương trình Mục tiêu y tế quốc gia. 

Các chỉ số đầu vào, gồm: nhân lực, cơ sở hạ tầng; tài chính; thuốc, sinh phẩm y tế; các chỉ số 

quá trình/ đầu ra, gồm các chỉ số liên quan đến bao phủ dịch vụ y tế; các chỉ số liên quan 

đến thay đổi hành vi và giảm các yếu tố nguy cơ; các chỉ số kết quả/tác động, gồm các chỉ 

số về cải thiện sức khỏe và bảo vệ về tài chính. 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.  
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PHẦN HAI: HƯỚNG TỚI BAO PHỦ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
TOÀN DÂN 
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Chương II: Khung lý thuyết và các khái niệm liên quan về 
bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân 

Những năm gần đây, chủ đề “bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân” được thảo luận 

rộng rãi trên các diễn đàn quốc tế và được nhìn nhận như một quá trình có tính quyết định để 

thực hiện tốt hơn sự nghiệp CSSK và như một mục tiêu nhất quán phát triển hệ thống y 

tế [64].  

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm bảo đảm cho mọi người dân 

được tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng tốt hơn, thông qua các chương trình 

nâng cấp hệ thống y tế, mở rộng diện bao phủ BHYT và tăng nguồn NSNN cho y tế. Tuy 

nhiên, cũng như các quốc gia đang phát triển khác, để thực hiện bao phủ CSSK toàn dân, Việt 

Nam còn phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.  

Báo cáo JAHR 2013 lựa chọn phân tích sâu chủ đề “bao phủ CSSK toàn dân” với 

mục đích đánh giá thực trạng của Việt Nam, tham khảo kiến thức và kinh nghiệm các nước, 

các khuyến nghị của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế, để đề xuất các giải pháp tiếp tục 

đổi mới và tăng cường hệ thống y tế Việt Nam hướng tới bao phủ CSSK toàn dân. 

1. Quan niệm về “bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” 

Theo Liên Hợp Quốc, "Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân có nghĩa là tất cả mọi 

người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản về nâng cao sức khoẻ, dự phòng, điều trị, 

phục hồi chức năng và các loại thuốc thiết yếu, an toàn, bảo đảm chất lượng, với mức chi phí 

có thể chi trả được, bảo đảm người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng 

thiệt thòi, không phải đối mặt với khó khăn về tài chính". Quan niệm này của Liên Hợp Quốc 

cũng trùng hợp với quan niệm của WHO: “Bao phủ toàn dân (Universal Coverage), hoặc bao 

phủ CSSK toàn dân (Universal Health Coverage), được định nghĩa là sự bảo đảm để mọi 

người dân khi cần đều có thể sử dụng các dịch vụ nâng cao sức khỏe, dự phòng, điều trị, phục 

hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ (palliative care) có chất lượng và hiệu quả, đồng thời 

bảo đảm rằng việc sử dụng các dịch vụ này không làm cho người sử dụng gặp phải khó khăn 

tài chính” [65]. 

Những quan niệm nêu trên cho thấy bao phủ CSSK toàn dân nhằm 3 mục tiêu:  

 Công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế: Tất cả mọi người, ai có nhu cầu đều được sử 

dụng dịch vụ y tế, không phân biệt đối xử và không phụ thuộc vào khả năng chi trả; 

 Cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, toàn diện: Bao gồm dịch vụ y tế cơ bản về nâng 

cao sức khoẻ, dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng có chất lượng đủ tốt để có 

hiệu quả nâng cao sức khỏe cho người sử dụng dịch vụ; 

 Bảo vệ người sử dụng trước rủi ro tài chính: Với mức chi phí có thể chi trả được, việc 

sử dụng dịch vụ không làm cho người sử dụng, đặc biệt là người nghèo và các đối 

tượng thiệt thòi, gặp phải khó khăn về tài chính.  

Thực hiện bao phủ CSSK toàn dân là một quá trình cần có sự tăng tiến về nhiều mặt: 

về sự sẵn có các dịch vụ y tế; về các điều kiện để cung cấp dịch vụ có chất lượng và hiệu quả 

(quản trị hệ thống, tài chính y tế, nhân lực y tế, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở hạ tầng, 

hệ thống thông tin y tế...); về tỷ lệ dân số được bao phủ; về mức độ bảo vệ tài chính khi sử 

dụng các dịch vụ y tế. Mục tiêu của bao phủ CSSK toàn dân không chỉ là đạt được một gói 

dịch vụ tối thiểu cố định [66]. Quan điểm bao phủ toàn dân là một quá trình hoàn thiện liên 

tục và không có điểm “hoàn thành” được nhiều tổ chức quốc tế công nhận [67] (xem hộp 1).
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2. Những yêu cầu cơ bản nhằm mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân 

2.1. Hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu bao phủ CSSK toàn dân  

Các hệ thống y tế thực hiện mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân phải là một hệ thống y 

tế hoạt động tốt, dễ tiếp cận, với vai trò trung tâm của nhà nước [68]. Bảo đảm tiếp cận thuốc 

thiết yếu, trang thiết bị y tế, phát triển công nghệ thông tin cũng là những yêu cầu cấp thiết 

cho quá trình bao phủ CSSK toàn dân [64]. Các yêu cầu cơ bản, xuyên suốt quá trình thực 

hiện bao phủ là mở rộng tiếp cận dịch vụ, khống chế chi phí và mua sắm chiến lược [69]. 

Nghị quyết số A/67/L.36 năm 2012 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thừa nhận để 

thực hiện được hiệu quả và bền vững bao phủ CSSK toàn dân cần có một hệ thống y tế “nhạy 

bén, có tính đáp ứng cao, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu một cách toàn diện, 

bao phủ toàn bộ các khu vực địa lý, gồm cả các khu vực vùng xa và khu vực nông thôn, có sự 

quan tâm đặc biệt tới khả năng tiếp cận của những nhóm dân cư có nhu cầu lớn nhất, với 

nguồn nhân lực y tế có kỹ năng phù hợp, được đào tạo tốt và có tấm lòng nhân ái, cũng như 

có năng lực thực hiện các giải pháp YTCC, bảo vệ sức khoẻ, giải quyết các yếu tố quyết định 

đối với sức khoẻ thông qua các chính sách liên ngành, bao gồm việc nâng cao hiểu biết của 

người dân về sức khoẻ” [70]. 

Hộp 1. Một số nguyên tắc chung về bao phủ CSSK toàn dân  

 

 Bao phủ CSSK toàn dân được đánh giá theo 3 chiều: Ai được bao phủ, dịch vụ nào được 

bao phủ, tỷ lệ chi phí được bao phủ. 

 Nguồn thu từ thuế là nguồn tài chính chủ yếu cho tất cả các nước thực hiện CSSK toàn 

dân, đặc biệt là các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp, do khu vực lao động phi 

chính thức lớn. Chính phủ cần ưu tiên sử dụng nguồn NSNN để hỗ trợ cho khu vực lao động 

phi chính thức để đạt được bao phủ toàn dân. 

 Chia sẻ rủi ro để người giàu hỗ trợ người nghèo, người khỏe hỗ trợ người ốm là yếu tố 

thiết yếu để bao phủ dân số có hiệu quả. Xu hướng chung là giảm bớt số lượng quỹ BHYT 

nhằm tăng cường khả năng chia sẻ rủi ro. 

 Các nước cần chuyển sang cơ chế chi trả trước (thông qua cơ chế tài chính y tế dựa trên 

thuế hoặc BHYT xã hội) và hạn chế việc thu phí dịch vụ trực tiếp từ người bệnh. 

 Công bằng là mục đích của CSSK toàn dân và thường khó đạt được, ít nhất là ở thời kỳ 

đầu, do các khó khăn của khu vực lao động phí chính thức và người nghèo. 

 Bao phủ CSSK toàn dân là một mục tiêu di động (“moving target”): Quá trình tiến tới bao 

phủ CSSK toàn dân là quá trình không có điểm kết thúc, do sự biến đổi liên tục trong ứng 

dụng công nghệ y tế, gánh nặng bệnh tật và cơ cấu dân số. Bao phủ CSSK toàn dân giống như 

một tiến trình, một mục tiêu cần hướng tới, hơn là một mục tiêu có thể “hoàn thành”.  

 Sự thỏa hiệp/đánh đổi là cần thiết để bảo đảm tính khả thi. Các quốc gia luôn luôn phải 

đối mặt với thiếu hụt nguồn lực và phải cân nhắc, đánh đổi (trade off) giữa các chiều của bao 

phủ toàn dân. 

 Mỗi quốc gia có một đặc thù riêng: Có những chính sách giúp các quốc gia đạt được sự 

bao phủ lớn hơn với chi phí thấp hơn, nhưng sự phối hợp các lựa chọn chính sách đó là đặc 

thù riêng ở từng quốc gia.  

 Theo đuổi mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân là một quá trình liên tục. Tất cả các nước, kể 

nước nghèo nhất, đều có thể từng bước triển khai và thực hiện bao phủ CSSK toàn dân như 

một quá trình liên tục. 
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Về cung ứng dịch vụ 

Yêu cầu chung là cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải lấy con người làm trung 

tâm: các dịch vụ CSSK cần được tổ chức và tập trung xoay quanh nhu cầu và mong đợi của 

người dân và cộng đồng, chứ không phải là xoay quanh các bệnh, tránh xu hướng tập trung 

vào bệnh viện (hospital-centrism) [71]. Trước hết, cần bảo đảm cung ứng dịch vụ CSSKBĐ 

toàn diện, bao phủ được toàn bộ các khu vực địa lý và đặc biệt quan tâm tới các nhóm dân cư 

yếu thế. Đầu tư phát triển mạng lưới CSSKBĐ để mọi người dân dễ dàng tiếp cận được các 

dịch vụ y tế ít tốn kém là một yếu tố cơ bản tiến tới bao phủ toàn dân (kinh nghiệm của Thái 

Lan) [72]. Ngày nay khi các bệnh không lây nhiễm đã chiếm trên 70% toàn bộ gánh nặng 

bệnh tật, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, thì vai trò của CSSKBĐ càng quan trọng hơn. 

Bảo đảm chất lượng dịch vụ CSSKBĐ một cách đồng đều giữa các khu vực địa lý là cần thiết 

để mọi người dân được tiếp cận dịch vụ CSSK có chất lượng ngay trong cộng đồng. Các 

bệnh viện phải có đủ khả năng cung cấp và ưu tiên cung cấp các dịch vụ điều trị có chất 

lượng đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của nhân dân sau khi đã được CSSKBĐ.  

Dịch vụ y tế, thuốc, vật tư y tế phải được lựa chọn đáp ứng yêu cầu điều trị với chi phí 

thấp phù hợp với khả năng của NSNN dành cho y tế, khả năng của quỹ BHYT và khả năng 

chi trả/cùng chi trả của người dân. Hệ thống y tế làm tốt bao phủ toàn dân phải khống chế 

được sự gia tăng chi phí bằng các chương trình YTDP có hiệu quả, chẩn đoán sớm và giải 

quyết bệnh tật tại gia đình và cộng đồng; có chính sách để ấn định được giá và mức phí, điều 

chỉnh được sự ưu đãi, khuyến khích đối với người cung ứng dịch vụ, đưa ra chính sách thúc 

đẩy sử dụng thuốc generic, sử dụng hợp lý công nghệ y tế đắt tiền, tìm các giải pháp hạn chế 

chỉ định quá mức các dịch vụ y tế [73]. 

Nhân lực y tế: Đội ngũ cán bộ y tế có năng lực, thái độ tốt là yêu cầu quan trọng đối 

với một hệ thống y tế vì mục tiêu CSSK toàn dân. Hệ thống y tế không thể hoàn thành được 

chức năng của mình, nếu thiếu nguồn nhân lực được đào tạo và giáo dục, được chuẩn bị tốt 

và có các điều kiện cần thiết để họ sẵn sàng phục vụ lâu dài trong lĩnh vực CSSKBĐ.  

WHO đã tổng kết kinh nghiệm của nhiều nước và đi đến một nhận định quan trọng là 

nếu không có chính sách và sự lãnh đạo mạnh mẽ, thì hệ thống y tế không thực hiện được 

mục tiêu và các giá trị của CSSKBĐ, đó là sức khỏe của cộng đồng, tính công bằng, tiếp cận 

phổ cập các dịch vụ CSSK lấy con người làm trung tâm. Hệ thống y tế có thể bị tác động và 

đi chệch định hướng tốt đẹp ban đầu và những giá trị cốt lõi bởi một số xu hướng, như thiên 

về chăm sóc chuyên khoa ở bệnh viện (hospital-centrism); sự phân khúc, chia cắt của mạng 

lưới cung ứng dịch vụ; và thương mại hóa dịch vụ y tế không được kiểm soát (Hình 10) [71]. 
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Hình 10: Sự chệch hướng của hệ thống y tế khỏi những giá trị cốt lõi của CSSKBĐ  

 

 
 

Nguồn: Điều chỉnh từ Báo cáo Y tế Thế giới năm 2008 [71]. 

Quyết tâm và cam kết chính trị 

Bao phủ CSSK toàn dân đòi hỏi quyết tâm, cam kết chính trị của Chính phủ và sự 

tham gia của toàn xã hội. Không thể đạt được bao phủ toàn dân nếu chỉ có sự cố gắng của 

riêng ngành y tế, kể cả khi ngành y tế có được sự cam kết chính trị từ các vị trí cao nhất của 

Chính phủ. Bao phủ CSSK toàn dân cần sự tham gia tích cực của toàn xã hội, đòi hỏi những 

nỗ lực được chỉ huy ở cấp quốc gia, với sự phối hợp chặt chẽ của bộ trưởng y tế và bộ trưởng 

tài chính [74]. 

2.2. Lựa chọn cơ chế tài chính y tế cho mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân  

Để đạt được bao phủ toàn dân, việc xem xét, lựa chọn và xây dựng cơ chế tài chính y 

tế cần đạt được những mục tiêu sau: 

 Mục tiêu công bằng: đóng góp của các hộ gia đình phải dựa trên khả năng chi trả và 

quyền lợi phải dựa trên yêu cầu bệnh tật. “Công bằng” theo nguyên tắc của BHYT 

thương mại (nghĩa là đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, xác suất nguy cơ 

bệnh tật cao thì đóng góp nhiều, khỏe mạnh thì đóng góp ít) sẽ làm cho người nghèo, 

người già, người có nguy cơ bệnh trọng không được tiếp cận dịch vụ y tế; 

 Mục tiêu bảo vệ tài chính: người dân đóng góp trước vào quỹ chung (vào NSNN 

thông qua thuế, hoặc vào quỹ BHYT xã hội) để cùng chia sẻ rủi ro, để không phải chi 

trả trực tiếp cho dịch vụ lúc ốm đau, bệnh tật vượt quá khả năng chi trả của gia đình; 

Hệ thống y tế 

Tập trung vào 
bệnh viện 

Thương mại hóa 

Chia cắt,  
phân tán 

Xu hướng hiện nay 
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Công bằng về sức khoẻ 
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 Mục tiêu hiệu quả chi phí: nhằm bảo đảm nguồn tài chính được sử dụng để mua các 

dịch vụ có tính hiệu quả chí phí cao, đáp ứng nhu cầu của số đông, hạn chế mua các 

dịch vụ hiệu quả chi phí thấp, hoặc các dịch vụ chi phí tốn kém nhưng chỉ dành cho 

rất ít trường hợp; 

 Mục tiêu bao phủ khu vực lao động phi chính thức. Nguồn tài chính dựa trên thuế 

(NSNN) có vai trò quyết định sự thành công trong bao phủ khu vực lao động phi 

chính thức. Thực tế cho thấy cơ chế BHYT xã hội để bao phủ khu vực này rất ít thành 

công ở các nước đang phát triển.  

Cơ chế tài chính công cho y tế, bao gồm tài chính cho y tế dựa trên thuế (tức là 

NSNN) và tài chính y tế dựa trên BHYT xã hội là các cơ chế phù hợp cho mục tiêu bao phủ 

CSSK toàn dân. Cả hai cơ chế nói trên đều bảo đảm được nguyên tắc (i) đóng góp tài chính 

bắt buộc cho CSSK dựa trên khả năng tài chính của cá nhân hoặc hộ gia đình (đóng góp 

trước theo khả năng chi trả) và (ii) được tiếp cận dịch vụ CSSK không phụ thuộc vào số tiền 

đã đóng góp.  

Hai cơ chế tài chính trên giúp cho người dân không phải chi trả từ tiền túi, hoặc chỉ 

phải chi trả một số tiền trong khả năng chi trả của họ vào lúc sử dụng dịch vụ CSSK. Như 

vậy người dân được bảo vệ trước nguy cơ nghèo đói do không phải chi trả trực tiếp vượt quá 

khả năng chi trả khi sử dụng dịch vụ y tế, được tiếp cận dịch vụ y tế mà không bị rào cản tài 

chính ngăn trở. Trong cơ chế tài chính công cho y tế, các nguyên tắc chi trả trước, chia sẻ 

nguồn lực tài chính một cách công bằng, hạn chế chi trả chi phí y tế trực tiếp tại nơi cung ứng 

dịch vụ y tế (mà hệ quả có thể dẫn tới là chi phí y tế thảm hoạ và bẫy đói nghèo) là những 

nguyên tắc tài chính cơ bản của bao phủ CSSK toàn dân [75]. 

Vai trò của nguồn tài chính từ thuế (ngân sách nhà nước) trong bao phủ CSSK toàn 
dân 

Để thực hiện thành công bao phủ toàn dân, cả hai cơ chế tài chính công (dựa trên thuế 

hoặc dựa trên BHYT xã hội) đều là nguồn ngân sách chủ yếu, trong đó nguồn thu từ thuế 

(NSNN) có vai trò quan trọng. Các nước có nền kinh tế phát triển cũng sử dụng nguồn NSNN 

để trang trải chi phí y tế cho người không có khả năng đóng góp. Để bao phủ khu vực lao 

động phi chính thức, các nước thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình càng cần dựa vào 

NSNN. Thực hiện bao phủ toàn dân ở những nước này có nghĩa là phải từ bỏ ý tưởng bao 

phủ hoàn toàn dựa trên cơ chế BHYT xã hội, hoặc thậm chí chủ yếu bằng cơ chế BHYT xã 

hội [76]. 

Thực tiễn cho thấy không có quốc gia nào trên thế giới ngay lập tức có đủ khả năng 

bảo đảm cho người dân tiếp cận tất cả các loại dịch vụ y tế, nhưng nước nào cũng có khả 

năng tăng thêm các nguồn tài chính cho y tế nếu họ muốn [72]. Để tăng nguồn tài chính cho y 

tế, Nhà nước có thể ưu tiên phân bổ NSNN cho y tế, thực hiện thu thuế và thu phí BHYT xã 

hội hiệu quả hơn, tăng nguồn lực tài chính cho y tế từ các nguồn thu mới như thuế tiêu thụ 

đặc biệt đối với rượu, thuốc lá.  

BHYT thương mại không phải là lựa chọn đúng cho mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân 

Trong quá trình thảo luận xây dựng chính sách tài chính cho y tế ở Việt Nam, đã có 

một số ý kiến đề xuất nên thiết kế mô hình BHYT theo nguyên tắc tham gia tự nguyện, đóng 

nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, tạo điều kiện cho người có khả năng đóng góp cao hơn 

được hưởng quyền lợi CSSK có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, một chương trình BHYT như 

thế mang đặc điểm của BHYT thương mại, trong đó người thu nhập thấp sẽ không có khả 

năng đóng góp mức phí bảo hiểm cao để được bảo vệ tài chính khi phải sử dụng dịch vụ y tế 

có chi phí lớn.  
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Kinh nghiệm thế giới cho thấy không có quốc gia nào có thể đạt được bao phủ CSSK 

toàn dân nếu chỉ thực hiện đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện (thực hiện BHYT tự nguyện) 

hoặc chọn BHYT thương mại làm cơ chế tài chính y tế chủ yếu. BHYT thương mại không 

được công nhận có đủ tính công bằng và không đáp ứng được nhu cầu bảo vệ tài chính của 

bao phủ CSSK toàn dân. 

Thực hiện mua sắm chiến lược cho bao phủ CSSK toàn dân  

Thực hiện tốt chức năng thứ 3 của tài chính y tế (chức năng mua sắm) sẽ góp phần 

quan trọng để bảo đảm tính hiệu quả và bền vững của tài chính y tế trong bao phủ CSSK toàn 

dân. Chức năng này được thực hiện tốt thông qua việc thực hiện giải pháp mua sắm chiến 

lược (strategic purchasing) nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất của hệ thống y tế thông qua 

việc phân bổ có hiệu quả nguồn lực tài chính tới các nhà cung ứng dịch vụ với 3 nội 

dung [77]: 

 Lựa chọn những loại dịch vụ nào đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người dân trên 

nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả chi phí và phù hợp với ưu tiên của hệ thống y tế 

quốc gia. Xây dựng danh mục thuốc, danh mục dịch vụ y tế dựa trên bằng chứng hiệu 

quả chi phí, đánh giá công nghệ y tế… là những việc cần làm để thực hiện mua sắm 

chiến lược.  

 Lựa chọn phương thức chi trả nhằm khuyến khích sử dụng nguồn tài chính có hiệu 

quả nhất. Sử dụng mức giá để khuyến khích cung ứng các dịch vụ y tế ưu tiên, hạn 

chế những dịch vụ không mong muốn khi chi trả theo dịch vụ hoặc theo trường hợp 

bệnh.  

 Lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ trên cơ sở xem xét chất lượng và hiệu suất của nhà 

cung ứng. 

Thực hiện tốt mua sắm chiến lược đòi hỏi năng lực, sự minh bạch và quyết tâm chính 

trị trong quản lý và tổ chức thực hiện. Mua sắm chiến lược cần dựa trên bằng chứng có được 

từ các nghiên cứu phân tích hiệu quả chi phí, phân tích đánh giá công nghệ y tế; nghiên cứu 

trong bao phủ CSSK toàn dân không phải là sự xa xỉ, mà ngược lại, là nền tảng để phát hiện, 

phát triển và cung ứng các dịch vụ vì sức khỏe của người dân [78]. 

3. Kinh nghiệm về bao phủ CSSK toàn dân từ một số nước đang phát 
triển trong khu vực 

Trong nhóm các nước có thu nhập trung bình ở khu vực Tây Thái Bình Dương có hai 

nước đạt được bao phủ toàn dân: đó là Ma-lai-xia và Thái Lan. Để tiến tới thực hiện việc cải 

cách hệ thống y tế đáp ứng được mục tiêu bao phủ toàn dân, cả hai nước, đặc biệt là Thái Lan 

đã có sự phối hợp tốt giữa những người ra quyết định chính sách (các nhà chính trị) cấp tiến 

và đội ngũ chuyên gia (các nhà kỹ trị) giàu kinh nghiệm. Các chuyên gia có vai trò khởi 

xướng, vận động chính sách và khi chính sách được ban hành, các hoạt động nghiên cứu theo 

dõi, đánh giá, cung cấp bằng chứng để tiếp tục hoàn thiện chính sách được quan tâm thực 

hiện, góp phần đưa Thái Lan thành một quốc gia đi đầu về bao phủ CSSK toàn dân trong 

nhóm các nước có thu nhập trung bình. Phát huy sức mạnh trí tuệ, quyết định chính trị và làm 

tốt vận động xã hội là 3 đỉnh của tam giác “thần kỳ” (magic triangle) mà Thái Lan đã sử 

dụng thành công trong xây dựng và triển khai chính sách bao phủ toàn dân.  

Về phát triển hệ thống y tế cung ứng dịch vụ, Thái Lan đã tiến hành củng cố, cải cách 

hệ thống CSSKBĐ. Năm 2001, Thái Lan tổ chức lại hệ thống CSSKBĐ, xác định chiến lược 

số một để thực hiện bao phủ toàn dân là thực hiện tốt CSSKBĐ, nhằm mục tiêu công bằng 

trong tiếp cận dịch vụ, hiệu quả trong cung ứng dịch vụ, tập trung vào tuyên truyền giáo dục 
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sức khỏe và dự phòng bệnh tật. Các đơn vị hợp đồng thực hiện CSSKBĐ được thành lập và 

ký hợp đồng với Văn phòng An sinh y tế quốc gia (National Health Security Office – NHSO) 

để cung ứng dịch vụ CSSKBĐ cho người dân đăng ký. Năng lực CSSKBĐ được tăng cường 

thông qua chương trình đào tạo chuyên khoa bác sĩ gia đình, chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế 

làm nhiệm vụ CSSKBĐ. Danh mục thuốc và danh mục các dịch vụ kỹ thuật, công nghệ được 

xây dựng và lựa chọn sử dụng cho người dân dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả chi phí. Kinh 

nghiệm của Thái Lan về lựa chọn dịch vụ y tế được nêu trong Báo cáo sức khỏe 2013 của 

WHO. Bằng chứng từ nghiên cứu đã giúp Thái Lan quyết định lựa chọn chiến lược phòng 

chống ung thư cổ tử cung bằng cách phối hợp kỹ thuật tầm soát ung thư kinh điển (phối hợp 

soi cổ tử cung và PAP theo từng nhóm tuổi) thay vì sử dụng vắc-xin HPV, với chi phí chỉ 

bằng một phần mười. 

Về cơ chế tài chính: Ma-lai-xia lựa chọn cơ chế tài chính y tế dựa trên thuế. Với lựa 

chọn này, Malaysia trở thành nước đầu tiên có thu nhập trung bình trong khu vực đạt được 

bao phủ CSSK toàn dân. Trong khi đó, Thái Lan phối hợp giữa cơ chế tài chính y tế dựa trên 

thuế và cơ chế BHYT xã hội. Sau nhiều thập kỷ nỗ lực triển khai các chương trình BHYT 

cho khu vực phi chính thức (chương trình BHYT người nghèo, trẻ em, người cao tuổi, BHYT 

cho nông dân ... có hỗ trợ phí BHYT từ NSNN) nhưng không đạt được mục tiêu bao phủ toàn 

dân, từ năm 2001, Thái Lan quyết định dừng toàn bộ các chương trình BHYT cho khu vực 

phi chính thức và chuyển đổi sang cơ chế tài chính dựa trên thuế. Kết quả là 70% dân số Thái 

Lan (toàn bộ 48 triệu dân trong khu vực lao động phi chính thức) được Nhà nước sử dụng 

nguồn tài chính từ thuế để CSSK. Đối với khu vực lao động chính thức, Thái Lan tiếp tục duy 

trì chương trình BHYT cho công chức nhà nước và chương trình BHYT cho lao động trong 

các doanh nghiệp. Với cuộc cải cách tài chính y tế nói trên, Thái Lan trở thành nước thứ hai 

có thu nhập trung bình trong khu vực (sau Ma-lai-xia) thực hiện được bao phủ CSSK toàn 

dân.  

Gần đây Trung Quốc công bố đạt được tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95% dân số nhờ sự 

đóng góp rất lớn từ NSNN. Ba chương trình BHYT tại Trung Quốc bao gồm BHYT cho khu 

vực lao động chính thức, BHYT cho khu vực phi chính thức tại các đô thị và chương trình 

BHYT nông thôn, với tên gọi BHYT hợp tác xã mới (The New Cooperative Medical Scheme 

– NCMS). Trên 80% mức phí của người dân nông thôn là từ hỗ trợ của NSNN trung ương và 

địa phương. Ngân sách nhà nước đóng vai trò quyết định trong thành công bao phủ 98,5% 

dân số nông thôn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thành tựu của Trung Quốc đang giới hạn trong 

bao phủ chiều dân số, trong khi còn nhiều hạn chế trong bảo vệ tài chính, thể hiện ở một tỷ lệ 

lớn các hộ gia đình ở Trung Quốc có chi phí y tế lớn và bị nghèo hóa do chi phí y tế.  

Như vậy, kinh nghiệm của các nước thu nhập trung bình trong khu vực thực hiện 

được bao phủ toàn dân cho thấy NSNN có vai trò quyết định và là nguồn tài chính chủ yếu để 

bao phủ dân cư khu vực phi chính thức, vốn có thu nhập không ổn định và không sẵn sàng 

tham gia BHYT nếu không có hỗ trợ từ NSNN.  

4. Các chính sách của Việt Nam về bao phủ CSSK toàn dân  

Ở nước ta, quyền được CSSK của người dân đã được quy định trong Hiến pháp 1992. 

Quan điểm về công bằng trong CSSK được thể hiện trong Nghị quyết số 46/NQ-TW của Bộ 

Chính trị: “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Phát triển BHYT 

toàn dân, nhằm từng bước đạt tới công bằng trong CSSK, thực hiện sự chia sẻ giữa người 

khỏe với người ốm, người giầu với người nghèo, người trong độ tuổi lao động với trẻ em; 

công bằng trong đãi ngộ đối với cán bộ y tế” [79]. Mục tiêu chung về phát triển hệ thống y tế 

cho tới năm 2015 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 
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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” [80]. 

Mặc dù chủ trương, chính sách hiện hành ở Việt Nam chưa đề cập một cách đầy đủ và 

toàn diện tới các nội dung của bao phủ CSSK toàn dân theo các chiều về bao phủ dân số, bao 

phủ dịch vụ và bảo vệ tài chính, trong thực tế, NSNN đã bảo đảm nguồn tài chính cho hoạt 

động YTDP, YTCC và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và đã thực hiện bao phủ toàn 

dân về YTDP trong nhiều năm qua. Đối với nguồn tài chính cho hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh, Nghị định về Điều lệ BHYT được thực hiện từ năm 1992 và Luật BHYT ban hành năm 

2008 xác định lộ trình bao phủ toàn dân từ 2014. Nhà nước có chính sách hỗ trợ 100% mức 

phí bảo hiểm cho một số nhóm bảo trợ và ưu đãi, trong đó có người nghèo, nâng mức hỗ trợ 

cho người cận nghèo từ 50% lên 70%.  

Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012–2015 và 2020 mới 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt [81] đã xác định mục tiêu bao phủ trên 80% dân số vào 

năm 2020 [20]. Tuy nhiên, lộ trình thực hiện bao phủ BHYT toàn dân theo Luật BHYT mới 

tập trung vào bao phủ dân số mà chưa đề cập tới các chiều còn lại của bao phủ CSSK toàn 

dân. Các chính sách, quy định về bao phủ dịch vụ, chất lượng dịch vụ và bảo vệ tài chính cho 

người dân đang được thảo luận trong quá trình sửa đổi Luật BHYT và các văn bản liên quan.  

5. Các chỉ số về bao phủ CSSK toàn dân 

Để theo dõi, đánh giá những tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu bao phủ CSSK 

toàn dân, gắn với những tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, 

WHO đã giới thiệu 26 chỉ số, được phân nhóm như sau [82]. Các chỉ số này rất cần được 

tham khảo đầy đủ, vì chúng phản ánh các nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của quá trình bao 

phủ CSSK toàn dân.  

 Bao phủ dịch vụ CSSK liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, như: Tỷ 

lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng phòng bệnh sởi; tỷ lệ phụ nữ sinh con được cán bộ 

y tế đỡ; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai ở phụ nữ có chồng; bao phủ chăm sóc 

trước sinh (tỷ lệ phụ nữ được khám thai ít nhất một lần/ít nhất bốn lần); nhu cầu về 

KHHGĐ không được đáp ứng; (tỷ lệ) sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục 

có nguy cơ cao gần đây ở nam giới/phụ nữ 15–24 tuổi; tỷ lệ nam giới/phụ nữ 15–24 

tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS; tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV có đủ tiêu chuẩn 

được tiếp cận với thuốc kháng vi rút ARV; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi được nằm màn tẩm 

hoá chất diệt muỗi khi ngủ; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi có sốt được điều trị sốt rét phù hợp, tỷ 

lệ bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị với phác đồ điều trị ngắn ngày có kiểm 

soát trực tiếp (DOTS); tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với thuốc thiết yếu ở 

mức giá chấp nhận được. 

 Kết quả đầu ra về sức khỏe liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, như: 

tỷ lệ suy dinh dưỡng (nhẹ cân) ở trẻ dưới 5 tuổi; tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi; tỷ suất 

tử vong trẻ dưới 1 tuổi; tỷ số tử vong mẹ; tỷ lệ sinh con ở trẻ vị thành niên; tỷ lệ mới 

mắc/hiện mắc/tử vong do lao phổi; tỷ lệ hiện mắc HIV trong nhóm dân số 15–49 tuổi; 

tỷ lệ mới mắc/tử vong do sốt rét.  

 Các chỉ số về bảo vệ rủi ro tài chính, như: tỷ lệ (mới mắc) hộ gia đình chịu chi phí 

thảm hoạ do chi trả tiền túi cho y tế; tỷ lệ (mới mắc) hộ gia đình bị nghèo hoá do chi 

trả tiền túi cho y tế.  

 Các chỉ số lựa chọn thuộc về hệ thống y tế có tác động đến bao phủ dịch vụ CSSK, 

như: số lượng các loại cán bộ y tế tính trên dân số và phân bố của cán bộ y tế về địa 

lý; số giường bệnh tính trên dân số (thường tính trên 10 000 dân) và phân bố giường 
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bệnh theo địa lý; tỷ lệ dân số có thể tiếp cận cơ sở CSSKBĐ trong vòng một giờ đi lại 

(hoặc trong vòng bán kính 5 km); tính sẵn có của các loại thuốc thiết yếu. 

6. Khung phân tích được sử dụng trong báo cáo 

Khung phân tích được sử dụng trong các chương chuyên đề về bao phủ CSSK toàn 

dân trong báo cáo này bám sát 3 chiều bao phủ CSSK toàn dân (bao phủ dân số, bao phủ dịch 

vụ và bảo vệ tài chính) và được cấu trúc dựa trên quan niệm về các mục tiêu cơ bản của bao 

phủ CSSK toàn dân, đó là: Bảo đảm cho mọi người dân (toàn dân, chứ không chỉ một phần 

dân số): (i) Được tiếp cận dịch vụ CSSK có chất lượng khi có nhu cầu và (ii) Được bảo vệ 

trước tổn thất tài chính do chi phí y tế (Hình 11). 

Trong khi phân tích thực trạng và khuyến nghị các giải pháp, báo cáo sẽ chú trọng vận 

dụng quan niệm cho rằng để thực hiện mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân phải có một hệ 

thống y tế hoạt động tốt, dễ tiếp cận, với vai trò trung tâm của Nhà nước.  

Hình 11: Khung phân tích sử dụng trong báo cáo 
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Chương III: Bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe  

Chương này sẽ thảo luận về tình hình cung ứng dịch vụ CSSK ở Việt Nam, chủ yếu là 

CSSK cơ bản, đánh giá những kết quả đã đạt được và những vấn đề cần giải quyết để bảo 

đảm cho mọi người dân được tiếp cận dịch vụ CSSK cơ bản có chất lượng khi có nhu cầu. 

Các nội dung chính sẽ được xem xét, đánh giá bao gồm: (i) Bao phủ dịch vụ YTDP, 

CSSKBĐ và DS-KHHGĐ; (ii) Bao phủ dịch vụ KCB; (iii) Tiếp cận thuốc thiết yếu để thực 

hiện bao phủ CSSK toàn dân.  

Một số khái niệm/quan niệm và định hướng chính sách cũng được trình bày, làm cơ 

sở cho việc phân tích, đánh giá.  

1. Khái niệm và định hướng chính sách  

1.1. Khái niệm, quan niệm 

Bao phủ CSSK toàn dân là bảo đảm cho tất cả mọi người dân khi cần đều có thể sử 

dụng các dịch vụ nâng cao sức khỏe, dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng có chất lượng 

và hiệu quả mà không gặp phải khó khăn tài chính.  

Nói đến bao phủ dịch vụ CSSK là nói đến khả năng người dân nhận được các can 

thiệp CSSK có hiệu quả khi họ cần [83]. Đó không chỉ đơn thuần là việc cung ứng dịch vụ 

mà còn là một quá trình bao gồm từ phân bổ nguồn lực tới kết quả thực hiện mục tiêu đề ra. 

Bao phủ dịch vụ CSSK cần được đo lường một cách toàn diện dưới nhiều góc độ khác nhau, 

cả về tính sẵn có của dịch vụ y tế, khả năng tiếp cận, khả năng chấp nhận, việc sử dụng dịch 

vụ y tế của người dân cũng như tính hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ [84]. Cụ thể là cần 

xem xét, đánh giá (i) dịch vụ có đến với người dân không (khả năng sử dụng dịch vụ, tiếp cận 

về địa lý, tiếp cận về tài chính); (ii) các loại dịch vụ nào (tính thích hợp, tính hiệu quả); (iii) 

dịch vụ được cung ứng như thế nào (hiệu suất, tính liên tục; sự hài lòng của người sử dụng). 

Việc đo lường về mức độ bao phủ cho biết mối tương tác giữa dịch vụ y tế được cung ứng và 

nhóm đối tượng đích được nhận dịch vụ. Để thực hiện bao phủ dịch vụ CSSK, nhiều nước đã 

bắt đầu bằng việc ưu tiên phát triển các dịch vụ CSSKBĐ hoặc CSSK cơ bản [85]. 

Dịch vụ CSSK cơ bản (còn gọi là gói dịch vụ CSSK thiết yếu, hay tối thiểu, hay gói 

lợi ích) được xây dựng với mục tiêu nhằm tập trung nguồn lực hạn hẹp vào các dịch vụ y tế 

mà có thể mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất. Dịch vụ CSSK cơ bản là những dịch vụ thiết 

yếu được xác định dựa trên những định hướng ưu tiên trong hệ thống y tế của một quốc gia 

cũng như tính sẵn có của nguồn lực. Nó được mong đợi có thể bảo đảm thực hiện được mục 

tiêu công bằng, cải thiện hiệu suất và hiệu quả của hoạt động CSSK [86] Các dịch vụ y tế cơ 

bản thường được xác định dựa trên một số tiêu chí cụ thể (hiệu quả chi phí của dịch vụ/can 

thiệp, gánh nặng bệnh tật, tính sẵn có của nguồn lực...) với sự thống nhất cao của tất cả các 

bên liên quan trong đó có các nhà hoạch định chính sách, nhà cung ứng dịch vụ y tế cũng như 

của xã hội [87].  

Mặc dù được xác định khác nhau giữa các quốc gia, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, 

xã hội và dịch tễ học của mỗi nước, tuy nhiên, theo khuyến cáo thì dịch vụ CSSK cơ bản cần 

bao gồm cả các dịch vụ YTCC và dịch vụ lâm sàng. Đối với các dịch vụ YTCC, cần chú 

trọng tới những dịch vụ thúc đẩy sự thay đổi hành vi con người (như các chương trình truyền 

thông, giáo dục sức khỏe) cũng như những dịch vụ kiểm soát rủi ro về môi trường (như 

chương trình phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt rét) và các dịch vụ phòng bệnh (như tiêm 

chủng mở rộng, CSSK bà mẹ trẻ em, sàng lọc bệnh, sử dụng thuốc để phòng một số bệnh, 

quản lý bệnh mạn tính). Đối với dịch vụ lâm sàng, thông thường là các dịch vụ KCB ban đầu 

hoặc các dịch vụ được xác định riêng cho từng tuyến dựa vào năng lực chẩn đoán và điều trị 
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của cơ sở y tế từng tuyến (phòng khám đa khoa, trung tâm y tế, bệnh viện huyện và cả bệnh 

viện tuyến trên trong tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến). Ở các nước có thu nhập thấp, dịch 

vụ CSSK cơ bản thường được cung ứng ở các đơn vị y tế thuộc tuyến CSSKBĐ là tuyến xã 

và tuyến huyện.  

Đáng lưu ý rằng, thiết kế và thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản/thiết yếu không phải là 

một giải pháp trong điều kiện quản lý còn yếu kém. Nó đòi hỏi phải có sự cam kết chính trị và 

thể chế, các quyết định về cấp tài chính và tổ chức mạng lưới cung ứng dịch vụ, xây dựng 

danh mục thuốc thiết yếu; đào tạo và phân bố cán bộ và phát triển hệ thống thông tin y tế 

[86]. 

Y tế dự phòng, y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cùng có chung mục tiêu 

là nâng cao sức khỏe và chất lượng sống, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh của cộng đồng, 

không chỉ với các bệnh truyền nhiễm hay suy dinh dưỡng, mà cả các bệnh mạn tính như: tim 

mạch, đái tháo đường, cao huyết áp, ung thư,... Đầu tư cho YTDP, YTCC, CSSKBĐ được 

công nhận là một cách cải thiện sức khỏe cộng đồng hiệu quả với chi phí thấp, và đó là con 

đường tối ưu để thực hiện bao phủ CSSK toàn dân.  

Y tế công cộng là tổng hòa các hoạt động phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ và tăng cường 

sức khỏe cho người dân thông qua những cố gắng có tổ chức của cộng đồng. YTCC nhấn 

mạnh việc cải thiện và nâng cao sức khỏe ở cấp độ tổng thể cộng đồng và đòi hỏi sự tham gia 

và nỗ lực của các cá nhân, các tổ chức, cộng đồng và toàn xã hội với sự chỉ đạo chung của 

Chính phủ. YTCC mang tính chuyên môn đa ngành với các chuyên ngành chính như dịch tễ 

học, thống kê sinh y học, khoa học môi trường học, hành vi sức khỏe, dinh dưỡng, quản lý y 

tế,…[88, 89]. Hoạt động YTCC dựa trên việc theo dõi, chẩn đoán, phân tích các vấn đề sức 

khỏe của cộng đồng dân cư từ đó đề ra các biện pháp dự phòng bệnh tật, truyền thông giáo 

dục sức khoẻ khuyến khích các hành vi lối sống lành mạnh, thúc đẩy các hoạt động nâng cao 

sức khoẻ.  

Y tế dự phòng là các can thiệp phòng bệnh nhằm bảo vệ, tăng cường, duy trì sức khỏe 

và chất lượng sống, dự phòng bệnh tật, tàn tật và tình trạng tử vong sớm [90] ở cấp độ cá 

nhân hay nhóm cộng đồng nhất định. YTDP cộng thêm với những nỗ lực nhằm tăng cường 

cơ sở hạ tầng như cải thiện môi trường, nhà ở, cung cấp nước sạch và công trình vệ sinh, ứng 

dụng phương pháp dịch tễ học, ưu tiên cho phòng chống các bệnh dịch, chú trọng đến người 

nghèo và các nhóm dân cư có nhu cầu CSSK đặc thù sẽ chuyển sang cách tiếp cận của 

YTCC, có sự tham gia liên ngành và có tính chất xã hội cao hơn.  

Chăm sóc sức khỏe ban đầu là sự CSSK thiết yếu, dựa trên các phương pháp và kỹ 

thuật có tính thực tiễn, có cơ sở khoa học và được xã hội chấp nhận, phổ cập đến mọi cá nhân 

và gia đình trong cộng đồng, qua sự tham gia tích cực của họ với một phí tổn mà cộng đồng 

và quốc gia có thể chi trả được ở bất cứ giai đoạn phát triển nào, trên tinh thần tự lực và tự 

quyết [91]. Quan niệm hiện đại về CSSKBĐ [71] nhấn mạnh việc đổi mới hệ thống y tế nhằm 

bảo đảm khả năng tiếp cận toàn dân, mở rộng sự quan tâm tới tất cả các nguy cơ và bệnh tật, 

có sự đầu tư thỏa đáng hơn, kết hợp dự phòng và điều trị, thay vì tiếp cận gói can thiệp y tế 

cơ bản và thuốc thiết yếu cho người nghèo; tập trung chăm sóc bà mẹ và trẻ em; tập trung chủ 

yếu vào bệnh truyền nhiễm và cấp tính; đối lập với chăm sóc bệnh viện, v.v. Tuy nhiên, 

CSSKBĐ vẫn được coi là nơi tiếp xúc đầu tiên của người dân với hệ thống y tế và là yếu tố 

đầu tiên của quá trình bao phủ CSSK toàn dân.  

Như vậy hoạt động YTDP, YTCC và CSSKBĐ đều lấy phòng bệnh làm cốt lõi, tuy 

mức độ và phạm vi tiếp cận khác nhau, trong đó CSSKBĐ chú trọng hơn vào chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe trực tiếp cho người dân một cách toàn diện đầu tiên không chỉ bằng các 

dịch vụ y tế thiết yếu mà còn có sự tham gia của các ban ngành, các tổ chức xã hội cũng như 
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cộng đồng trong phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. YTCC tiếp cận rộng hơn 

trong đó mục tiêu là phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho toàn thể cộng đồng. Cả hai cách 

tiếp cận này đều mang tính đa ngành và đòi hỏi sự cam kết và tham gia của Chính phủ, của 

các ban ngành và cộng đồng cao hơn so với cách tiếp cận YTDP đơn thuần. 

Nếu nhìn từ góc độ tổ chức và quản lý cung ứng dịch vụ thì việc tổ chức quản lý và 

cung ứng các dịch vụ YTDP, CSSKBĐ sẽ phải bao trùm tất cả các cấp độ phòng bệnh từ cấp 

độ không cho yếu tố nguy cơ xảy ra cho đến không để tàn phế hay tử vong. Và như vậy các 

hoạt động phòng bệnh sẽ phải bao gồm cả các hoạt động cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực 

YTCC, dịch vụ phòng bệnh không để xảy ra bệnh (cả bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm), 

và điều trị sớm không để bệnh nặng lên, gây tàn phế hoặc tử vong (xem Hình 12).  

Hình 12: Y tế dự phòng theo cách tiếp cận quản lý cung ứng dịch vụ  

 

 

1.2. Định hướng chính sách cung ứng dịch vụ y tế cơ bản 

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gần đây đã chỉ rõ, để thực hiện được hiệu quả và bền 

vững bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân, cần có một hệ thống y tế “nhạy bén, có tính đáp 

ứng cao, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu một cách toàn diện...” và phải bảo 

đảm cho “tất cả mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản về nâng cao sức 

khoẻ, dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và các loại thuốc thiết yếu, an toàn, bảo đảm 

chất lượng, với mức giá có thể chi trả được, bảo đảm người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là 

người nghèo và các đối tượng thiệt thòi, không phải đối mặt với khó khăn về tài chính” [70]. 

Như vậy, để thực hiện mục tiêu "bao phủ CSSK toàn dân", cần thiết phải xác định các 

dịch vụ y tế cơ bản, nhằm khẳng định nội dung ưu tiên về CSSK của quốc gia trong điều kiện 

nguồn lực còn hạn hẹp. Các dịch vụ y tế cơ bản này cần được thiết kế theo hướng hợp nhất 

các dịch vụ để cung cấp một cách toàn diện và tích hợp/lồng ghép, dựa trên cách tiếp cận của 

CSSKBĐ [74]. 
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Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI ngày 1/6/2012 về 

một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 nêu rõ mục tiêu "Bảo đảm y tế tối 

thiểu", trong đó có một số nội dung liên quan đến các dịch vụ y tế cơ bản như: cải thiện dịch 

vụ CSSK nhân dân ở các tuyến cơ sở, ưu tiên các huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng công tác CSSK bà mẹ và trẻ em; đến 

năm 2020, trên 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em 

dưới 5 tuổi thể nhẹ cân 10%; đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình phòng, chống lao quốc 

gia… 

Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 

2011–2020, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

122/QĐ-TTg, cũng nêu quan điểm "Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo 

hướng Công bằng, Hiệu quả, Phát triển; bảo đảm mọi người dân, đặc biệt người nghèo, 

đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách, người dân vùng khó 

khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm người dễ bị tổn thương được tiếp 

cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng". 

2. Bao phủ dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và dân 
số - kế hoạch hoá gia đình 

2.1. Đánh giá thực trạng 

Dưới đây sẽ đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ CSSKBĐ, YTDP và DS-KHHGĐ, 

nhằm xác định các vấn đề ưu tiên và đề xuất các giải pháp cải thiện các hoạt động đó, đáp 

ứng mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân. 

2.1.1. Tổ chức mạng lưới y tế dự phòng  

Kết quả, tiến bộ 

Mạng lưới YTDP tuyến tỉnh ở hầu hết các địa phương đã được ổn định về tổ chức. 

Tất cả các tỉnh đều đã có trung tâm YTDP tuyến tỉnh, trong đó 15/63 trung tâm đã đạt chuẩn 

quốc gia [92]. Đã có 63 trung tâm truyền thông-giáo dục sức khỏe, 63 Chi cục DS-KHHGĐ 

và 62 trung tâm phòng chống HIV/AIDS tuyến tỉnh được thành lập [93]; 20 tỉnh đã có Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm [94], trong đó 16 phòng thử nghiệm kiểm nghiệm an toàn vệ 

sinh thực phẩm cấp tỉnh đã đạt chuẩn ISO 17025 [95]. Khối điều trị cũng có một số cơ sở có 

vai trò quan trọng trong công tác YTDP như 46 bệnh viện chuyên khoa lao, 33 bệnh viện 

chuyên khoa tâm thần và bệnh viện nội tiết đã được đầu tư xây dựng từ các trung tâm thuộc 

hệ YTDP trước đây. Ngoài ra một số tỉnh đã có trung tâm nội tiết, trung tâm phòng, chống 

bệnh xã hội, trung tâm phòng chống bệnh lao, v.v…..  

Tại tuyến huyện, thực hiện Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV, hầu hết các tỉnh, 

thành phố đã thành lập trung tâm y tế huyện thực hiện chức năng YTDP và quản lý TYT xã. 

Có 59/63 tỉnh, thành phố đã giao sở y tế quản lý trực tiếp trung tâm y tế huyện; 55/63 tỉnh, 

thành phố giao trung tâm y tế huyện quản lý TYT xã; 62/63 tỉnh đã có Trung tâm DS-

KHHGĐ huyện theo Thông tư số 05/2008/TTLB-BYT-BNV [96].
 
 

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Hỗ trợ 

phát triển trung tâm YTDP tuyến huyện (nay là trung tâm y tế huyện) giai đoạn 2007–2010, 

các trung tâm YTDP huyện đã được tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, TTB và bảo đảm 

được 15% cán bộ có trình độ đại học trở lên, trên 80% cán bộ được đào tạo, tập huấn chuyên 

môn về YTDP.  
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Tại tuyến xã năm 2012, 100% số xã và 96,6% số thôn, bản, ấp thuộc xã và thị trấn đã 

có nhân viên y tế hoạt động, 76,0% số xã có bác sĩ hoạt động; 93,4% TYT xã có y sĩ sản nhi 

hoặc hộ sinh; ở các thôn bản dân tộc thiểu số ở vùng xa, hơn 1200 cô đỡ thôn bản đã được 

đào tạo và chính thức hoạt động trong hệ thống y tế theo Thông tư 07/2013/TT-BYT; 74,1% 

xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã cũ hoặc tiêu chí quốc gia về y tế xã mới
1
 và khoảng 78,8% 

TYT xã đã thực hiện KCB bằng BHYT [12].  

Thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009–

2020 [35], đã thành lập được 169 đội y tế - KHHGĐ tuyến huyện, 19 đội lưu động của Trung 

tâm tư vấn và Trung tâm CSSKSS các tỉnh [36]. 

Năm 2013, Chính phủ ban hành Quyết định số 317/2013/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 

phát triển y tế biển, đảo đến năm 2020 với các mục tiêu tăng cường năng lực cung cấp dịch 

vụ và nâng cao kiến thức và kỹ năng của người dân sinh sống và làm việc ở khu vực biển đảo 

để có khả năng tự bảo vệ sức khỏe, tự sơ cấp cứu, chăm sóc và đưa người bị nạn đến cơ sở y 

tế gần nhất (chi tiết xem Chương I, Mục 2.6).  

Các chương trình mục tiêu quốc gia hiện vẫn đang tiếp tục nhận được đầu tư tài chính 

từ nguồn NSNN. Việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã khuyến khích các trung tâm YTDP tuyến 

tỉnh, huyện chủ động mở rộng cung ứng các dịch vụ dự phòng cũng như tăng cường dịch vụ 

khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và quản lý bệnh nghề nghiệp.  

Khó khăn, hạn chế 

Mô hình tổ chức y tế tuyến cơ sở (tuyến huyện và xã) được tổ chức không phù hợp và 

gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, cung ứng dịch vụ phòng bệnh và CSSKBĐ trong 

đó vẫn có sự phân tách riêng giữa 2 chức năng KCB và YTDP trong quản lý chỉ đạo chuyên 

môn và cung ứng dịch vụ [23].  

Các đơn vị thuộc tuyến y tế cơ sở là nơi cung ứng dịch vụ CSSKBĐ và tiếp cận đến 

người dân đầu tiên nhưng thiếu sự gắn kết của các cơ sở này với các cơ sở y tế tuyến trên 

trong cung ứng dịch vụ bảo đảm tính liên tục và toàn diện trong CSSK, đặc biệt là đối với 

công tác quản lý theo dõi, điều trị cho các nhóm đối tượng thuộc chương trình phòng chống 

các bệnh không lây nhiễm. Các đơn vị y tế cơ sở không thực hiện được vai trò điều phối 

chuyển tuyến như một người giữ cổng (gate-keeper) để hạn chế được tình trạng vượt tuyến 

điều trị do sự hạn chế trong năng lực cung ứng dịch vụ chuyên môn và nguyện vọng của 

người dân để KCB ở tuyến trên. 

Các điều kiện hỗ trợ tuyến huyện, xã thực hiện cung ứng dịch vụ CSSKBĐ và YTDP 

còn gặp rất nhiều khó khăn. Kiến thức, thực hành của cán bộ y tế còn hạn chế [23], thiếu cán 

bộ có trình độ (nhất là bác sĩ) trong khi rất khó tuyển dụng (nhiều bệnh viện huyện nhiều năm 

không tuyển được bác sĩ) do thiếu cơ chế khuyến khích (công việc nhiều, thù lao không 

tương xứng; ít cơ hội được đào tạo) [38] (xem chi tiết ở Chương I, Mục 2.2.2.); Trang thiết bị 

còn thiếu thốn, không bảo đảm đúng theo quy định của Bộ Y tế. Những trở ngại này đã làm 

hạn chế khả năng thực hiện bao phủ dịch vụ CSSK toàn dân.  

Kinh phí không đủ đáp ứng yêu cầu hoạt động; cơ chế phân bổ chưa khuyến khích 

hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế và bảo đảm cung ứng các dịch vụ y tế cơ bản. Kinh phí 

cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện huyện từ nguồn NSNN chỉ khoảng 10–20% [22]. 

                                                 
1
 Năm 2010 tỷ lệ xã đạt chuẩn y tế xã đạt 80,1%. Năm 2011 và 2012 áp dụng tiêu chí quốc gia y tế xã mới, 

nhưng chưa có sự thống nhất trong việc báo cáo kết quả thực hiện nên chưa đánh giá được tỷ lệ đạt tiêu chí 
mới. 
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Kinh phí cho hoạt động chuyên môn của TYT xã không bảo đảm tối thiểu 10 triệu/năm theo 

quy định của Thông tư số 119/2002/TTLT-BYT-BTC [23]. Việc phân bổ NSNN cho các cơ 

sở y tế không dựa trên kết quả hoạt động mà dựa vào chỉ tiêu đầu vào (số giường bệnh, số 

biên chế) và số liệu chi tiêu của năm trước nên không đáp ứng được nhu cầu CSSK cũng như 

không khuyến khích các cơ sở y tế cung ứng dịch vụ một cách hiệu quả.  

Các chương trình mục tiêu quốc gia được quản lý, phân bổ kinh phí theo ngành dọc 

dẫn đến sự phân tán, chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực và tạo sự quá tải về công tác hành 

chính cho cán bộ y tế tuyến xã [47, 97]. Nguồn tài trợ cho chương trình DS-KHHGĐ đã giảm 

đáng kể, đòi hỏi phải có sự đầu tư tài chính thích đáng từ NSNN để thay thế. Các đối tượng 

dễ bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, nhất 

là giới trẻ chưa lập gia đình, có nhu cầu cao với các BPTT và KHHGĐ không được đáp ứng 

đầy đủ do thiếu sự quan tâm của các chương trình quốc gia.  

2.1.2. Phòng chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế  

Kết quả, tiến bộ 

Chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm 

Đã duy trì kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc tiểu thành phần Dự 

án 1 và Chương trình tiêm chủng mở rộng thuộc Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia 

Y tế giai đoạn 2012–2015 (Xem Chương I, Mục 2.6.1).  

Chương trình phòng chống lao Quốc gia: đã giảm được tỷ lệ mắc mới hằng năm. 

Chương trình phòng chống lao đã bao phủ 100% vùng lãnh thổ; triển khai các hoạt động chẩn 

đoán lao trẻ em; áp dụng công thức điều trị 8 tháng có kiểm soát (DOTS) với phác đồ thứ 

nhất cho bệnh nhân lao mới đạt tỷ lệ khỏi bệnh cho bệnh nhân AFB dương tính trên 91,1% và 

phác đồ lao thứ hai cho bệnh nhân tái phát và thất bại với tỷ lệ khỏi đạt trên 80%.  

Chương trình phòng chống HIV/AIDS: đã giảm được số người mắc và tử vong do 

HIV/AIDS hằng năm kể từ năm 2008 (xem chi tiết ở Chương I, Mục 2.6). Công tác tư vấn và 

xét nghiệm HIV tự nguyện đã được mở rộng ở 485 phòng tư vấn tại 63 tỉnh và 84 phòng xét 

nghiệm HIV được phép khẳng định HIV dương tính tại 54 tỉnh, thành phố với gần 2 triệu lượt 

người được tư vấn và xét nghiệm HIV miễn phí. Triển khai chương trình phân phát bao cao 

su ở 63 tỉnh, thành phố và phân phát bơm kim tiêm ở 88% số tỉnh, thành phố. Đã thực hiện 

điều trị ARV cho khoảng 69 882 người nhiễm HIV có nhu cầu và điều trị thay thế nghiện 

chất ma tuý cho khoảng 11 000 tại 14 tỉnh, thành phố. Cả nước có 226 điểm cung cấp dịch vụ 

dự phòng lây truyền từ mẹ sang con đã thực hiện xét nghiệm và tư vấn cho 42% phụ nữ mang 

thai. Việc điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con được thực hiện sớm hơn, từ tuần thai 

thứ 14 cho khoảng 94% số phụ nữ mang thai được phát hiện dương tính trong năm 2012.  

Các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm 

Các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm đã bắt đầu được triển khai và 

tiếp tục được mở rộng ra nhiều tỉnh (Xem chi tiết về kết quả ở Chương I, Mục 2.6.). Một số 

hoạt động của các chương trình phòng chống các bệnh đã đạt được những kết quả nhất định 

theo kế hoạch đề ra trong đó các chương trình tập trung vào các hoạt động xây dựng tổ chức 

mạng lưới, đào tạo cán bộ chương trình, truyền thông và sàng lọc quản lý đối tượng. Tuy 

nhiên cho đến nay chỉ có chương trình phòng chống đái tháo đường đã bước đầu xây dựng 

được mạng lưới các đơn vị đầu mối trên toàn quốc đến tận tuyến huyện trong khi các chương 

trình phòng chống tăng huyết áp, phòng chống mù lòa, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính chưa 

triển khai được rộng rãi trên tất cả các tỉnh trên toàn quốc mà mới thực hiện được ở một số 

tỉnh trọng điểm. Các hoạt động đào tạo cán bộ chương trình và hoạt động truyền thông giáo 
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dục sức khỏe của mỗi chương trình đang được triển khai có hiệu quả nhưng chưa đến được 

với tất cả các cán bộ và nhân viên y tế tham gia thực hiện chương trình ở tuyến huyện và xã.  

Việc thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011–2020 và tầm 

nhìn 2030, theo Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã đem lại những 

kết quả cụ thể: (i) Giảm được các vụ ngộ độc tập thể và vẫn kiểm soát được số ca ngộ độc so 

với các năm trước [95]; (ii) xây dựng được các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

trong đó đã ban hành được 50 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm, trình công 

bố 35 tiêu chuẩn Viêt Nam về phương pháp thử; (iii) thành lập được các Ban Chỉ đạo liên 

ngành tại cả 3 tuyến tỉnh (100%), huyện và xã (trên 99%); (iv) tổ chức được các chương trình 

thử nghiệm thành thạo quốc tế cho các labo trung ương, khu vực và cho các labo tuyến tỉnh; 

và (v) xây dựng hệ thống chứng nhận hợp quy cho 2 đơn vị: Trung tâm Ứng dụng và đào tạo 

an toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. 

Công tác DS- KHHGĐ, CSSKSS và dinh dưỡng 

Cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ, CSSKSS bao phủ hầu hết các địa phương toàn quốc. 

Số bà mẹ được sàng lọc trước sinh và số trẻ được sàng lọc sơ sinh đều vượt chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2012. Tổng số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai cả nước đạt 100% kế hoạch 

năm 2012, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai chung đạt 76,2%.  

Đề án 52 về kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009–

2020 [35] đã được triển khai tại 151 quận huyện, thị xã, thành phố của 28 tỉnh ven biển [36]. 

Năm 2012, Chính phủ đã ra Quyết định số 1199/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu 

Quốc gia Dân số và KHHGĐ giai đoạn 2012–2015 với mục tiêu chung là chủ động duy trì 

mức sinh thấp hợp lý để quy mô dân số sớm ổn định trong khoảng 115–120 triệu người vào 

giữa thế kỷ XXI, tập trung giảm sinh ở vùng có mức sinh cao, vùng miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng khó khăn và duy trì mức sinh ở các vùng miền có mức sinh thấp. Chương trình 

nhằm khống chế tốc độ tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số về thể 

chất, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và phát triển nhanh, bền vững của đất nước; mở rộng sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, 

sàng lọc và chẩn đoán sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, các can thiệp làm 

giảm nguy cơ suy giảm số lượng và chất lượng dân số. Tổng mức đầu tư thực hiện Chương 

trình là 8990 tỷ đồng. 

Các hoạt động của Dự án CSSKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em đã được 

triển khai tại 55 tỉnh, thành phố, trong đó 37 tỉnh trọng điểm triển khai các nội dung chủ yếu 

về CSSKSS. Năm 2012 các chỉ tiêu đề ra đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2011, như: tỷ lệ 

phụ nữ có thai được quản lý thai đạt 96,4%, tỷ lệ phụ nữ sinh con đã được khám thai ≥ 3 lần 

trong 3 thời kỳ đạt 89,4%, tỷ lệ phụ nữ sinh con có cán bộ y tế đỡ đạt 97,9%, tỷ lệ được chăm 

sóc tại nhà sau sinh đạt 87,3%. Tỷ số phá thai có giảm từ 27 trên 100 trẻ đẻ sống xuống còn 

19. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi năm 2012 ước tính là 16,2%, 

giảm 0,6 điểm phần trăm so với năm 2011 và tỷ lệ trẻ 6–30 tháng tuổi được uống Vitamin A 

là 95%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao [53]. Hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng và trình phê duyệt 

gói can thiệp y tế tối thiểu trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em.  

Các can thiệp nâng cao sức khỏe, giảm tác hại thuốc lá, rượu bia 

Luật phòng chống tác hại thuốc lá đã được Quốc hội thông qua năm 2012 và chính 

thức có hiệu lực từ 1/5/2013 [51]. Chính phủ đã có Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 

25/01/2013 phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” 

trong đó Bộ Y tế được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ tổ chức và điều 

phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành phòng, chống tác hại thuốc lá trên phạm 

vi cả nước. Văn phòng thường trực của Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá đặt tại Bộ 
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Y tế, có trách nhiệm giúp Ban Chủ nhiệm chương trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 

thực hiện Công ước khung và các kế hoạch về phòng, chống tác hại thuốc lá. Ngày 

17/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Luật Phòng chống 

lạm dụng rượu bia để đưa vào chương trình nghị sự xây dựng văn bản pháp luật của Quốc 

hội. 

Công tác quản lý môi trường y tế, sức khỏe lao động 

Đã triển khai thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn năm 2011–2015 

và định hướng năm 2020 theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ; nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành y tế; công tác truyền thông phong trào Vệ 

sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn; thực hiện chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động; điều 

tra, thông kê báo cáo tai nạn thương tích; triển khai dự án phòng chống bênh nghề nghiệp, 

chăm sóc sức khoẻ người lao động; hướng dẫn cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là 

hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, v.v. 

Khó khăn, hạn chế  

Vẫn còn tồn tại sự khác biệt giữa các vùng, miền về các chỉ số sức khỏe bà mẹ trẻ em, 

DS-KHHGĐ, như tỷ số tử vong mẹ (MMR), tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi 

(IMR), tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em… các khu vực miền núi, vùng khó khăn có tỷ lệ sinh cao 

trong khi tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Ở các khu 

vực này, vẫn còn nhiều người không sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở y tế, nhất là ở TYT. 

Mặc dù có nhu cầu cao nhưng tỷ lệ sử dụng dịch vụ CSSKSS ở độ tuổi thanh niên chưa lập 

gia đình, đặc biệt là những người di cư là rất thấp. Việc đào tạo lại cho cán bộ y tế cơ sở 

không được thực hiện thường xuyên do thiếu kinh phí. 

Sự thay đổi mô hình bệnh tật mạnh mẽ trong đó các bệnh không lây nhiễm và tai nạn 

thương tích trở thành gánh nặng bệnh tật, tử vong chính thay thế cho các bệnh truyền nhiễm 

truyền thống bên cạnh sự xuất hiện các dịch bệnh mới, nguy hiểm, cũng như nguy cơ một số 

bệnh truyền nhiễm quay trở lại và khó kiểm soát. Trong khi đó, đầu tư cho phòng chống các 

bệnh không lây nhiễm chưa tương xứng với gánh nặng bệnh tật; chưa quản lý các nguy cơ 

sức khoẻ bệnh tật; việc khám sàng lọc phát hiện, theo dõi và quản lý bệnh nhân chưa được 

triển khai rộng khắp và chưa thực sự có tính hiệu quả chi phí cao [46, 47, 49, 98].
 
 

Thiếu một cơ quan đầu mối quản lý, điều phối công tác phòng chống dịch, CSSKBĐ 

ở cấp quốc gia, mô hình tổ chức YTDP ở tuyến cơ sở còn bất cập, tách rời khỏi lĩnh vực điều 

trị trong khi các chương trình y tế quốc gia được quản lý phân tán theo chiều dọc, thiếu sự 

phối hợp, lồng ghép [47]. Thiếu một hệ thống thông tin thống nhất trong giám sát cùng với 

những hạn chế về năng lực xử lý dữ liệu, theo dõi và sử dụng thông tin trong dự báo, lập kế 

hoạch ở tất cả các cấp. Những vấn đề này gây khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo và 

giảm hiệu quả công tác YTDP và CSSKBĐ. 

Năng lực cung cấp dịch vụ của các đơn vị y tế cơ sở vẫn còn hạn chế cả về số lượng 

lẫn chất lượng dịch vụ do thiếu nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và kinh phí 

hoạt động thường xuyên; nguồn nhân lực còn thiếu (khó tuyển dụng) [38] và yếu (kiến thức, 

thực hành hạn chế) [23]. Trong khi đó chính sách thu hút cán bộ chưa phát huy hiệu quả, cơ 

chế chuyển tuyến và chính sách chi trả chưa phù hợp nên không khuyến khích việc cung ứng 

và sử dụng dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở.  
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Thiếu khung chính sách cho y tế tư nhân tham gia cung ứng các dịch vụ CSSKBĐ, 

quản lý và tư vấn sức khỏe, trong khi mạng lưới y tế tư nhân ngày càng phát triển, người dân 

có xu hướng tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế tư nhân ngày càng nhiều hơn.  

Hạn chế lớn nhất của các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm là hoạt 

động khám sàng lọc phát hiện và quản lý đối tượng đều chưa được triển khai rộng rãi và chưa 

đạt được các chỉ tiêu đề ra. Hiện nay hoạt động phát hiện sàng lọc đối tượng của các chương 

trình phòng chống chỉ đang triển khai ở một số địa phương và ở một số xã nhất định, thiếu sự 

gắn kết của các cơ sở y tế (giữa các tuyến, giữa cơ sở YTDP với các cơ sở KCB) trong phát 

hiện, theo dõi các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ và bệnh nhân được phát hiện tại các cơ sở 

KCB nên việc phát hiện sàng lọc đối tượng chưa thực sự có tính hiệu quả chi phí cao [46, 47, 

49, 98].  

Các can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng qua các chương trình phòng chống 

tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu bia; nước sạch vệ sinh môi trường; thay đổi hành vi, lối sống 

chưa được triển khai thực hiện một cách đồng bộ do còn thiếu các văn bản quy định, hướng 

dẫn, chưa có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và hoạt động phối hợp, lồng ghép chặt chẽ 

giữa các ban ngành và các cấp chính quyền. 

Chương trình y tế trường học thiếu sự đầu tư đúng mức và chưa đạt được các chỉ tiêu 

đề ra, thiếu cán bộ y tế chuyên trách ở trên 50% số trường, 40–50% số trường chưa đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh trường học và nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn [52]. 

Về kiểm soát quy mô dân số: năm 2012 (là năm Rồng), tỷ suất sinh thô tăng 0,3 điểm 

phần nghìn so với năm 2011 (từ 16,6‰ lên 16,9‰) [55] nên chưa đạt mục tiêu của kế hoạch 

đề ra về mức giảm tỷ lệ sinh (0,1‰). Dù tỷ số giới tính khi sinh năm 2012 có tăng so với 

năm 2011, mức tăng là 0,4, thấp hơn so với sự gia tăng 0,7 năm 2011 so với năm 2010. 

2.2. Các vấn đề ưu tiên  

 Hoạt động phòng chống bệnh, dịch và các yếu tố nguy cơ chưa được quản lý thống 

nhất và chưa được đầu tư tương xứng với gánh nặng bệnh tật và dựa trên phân tích 

hiệu quả chi phí. 

 Mô hình tổ chức, quản lý, cung ứng dịch vụ YTDP còn nhiều bất cập, thiếu sự lồng 

ghép giữa các chương trình y tế, giữa các đơn vị YTDP và điều trị; giữa các đơn vị y 

tế các tuyến trong cung ứng dịch vụ CSSKBĐ một cách toàn diện và liên tục từ phòng 

ngừa các yếu tố nguy cơ đến phòng chống các tai biến, tử vong. 

 Năng lực cung ứng dịch vụ của các cơ sở YTDP và CSSKBĐ còn hạn chế do thiếu 

đầu tư từ NSNN cho cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cả về số lượng và năng 

lực chuyên môn, thiếu cơ chế tài chính và hành lang pháp lý phù hợp nhằm khuyến 

khích cung ứng dịch vụ ở các cơ sở YTDP và CSSKBĐ.  

 Các can thiệp cải thiện môi trường, hạn chế các yếu tố nguy cơ và nâng cao sức khỏe 

để phòng chống bệnh tật chưa được chú trọng đúng mức, trong đó thiếu sự tham gia 

tích cực của các cấp chính quyền, các ban ngành và của cộng đồng. 

 Nhu cầu về CSSKSS và KHHGĐ chưa được đáp ứng vẫn còn khá cao, đặc biệt đối 

với các đối tượng trẻ, chưa kết hôn, người di cư, đồng bào dân tộc thiểu số và người 

dân sống ở các vùng khó khăn. Chính sách tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chưa 

hỗ trợ cho các hoạt động tiếp cận cộng đồng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các đối 

tượng này. 
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2.3. Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên đã xác định, báo cáo đã khuyến nghị một 

số nhóm giải pháp sau:  

2.3.1. Tổ chức tốt hoạt động kiểm soát bệnh, dịch, tiến tới quản lý thống nhất các nguy 

cơ bệnh tật  

Ngắn hạn 

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các bộ, ngành, cơ quan đoàn 

thể, với sự tham mưu của ngành y tế trong chỉ đạo, thực hiện các giải pháp cải thiện 

môi trường, hạn chế các yếu tố có hại cho sức khỏe, nâng cao thể lực và thay đổi hành 

vi lối sống có hại cho sức khỏe của cộng đồng. 

 Xây dựng cơ chế phối hợp và chỉ đạo thống nhất giữa các chương trình phòng chống 

bệnh dịch, các chương trình y tế, tập trung xây dựng cơ chế lồng ghép hoạt động của 

các chương trình phòng chống các bệnh có chung các yếu tố nguy cơ, như truyền 

thông thay đổi hành vi lối sống (tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường và các bệnh 

rối loạn chuyển hóa khác; các bệnh do muỗi truyền, các bệnh lây truyền qua đường 

tiêu hóa v.v.). 

 Thực hiện các nghiên cứu đánh giá về hệ thống thu thập và xử lý thông tin kiểm soát 

bệnh dịch của các chương trình y tế, các lĩnh vực thuộc YTDP và KCB làm cơ sở để 

củng cố và xây dựng một hệ thống thông tin kiểm soát bệnh dịch hoàn thiện. 

 Nâng cao năng lực của các đơn vị y tế trong công tác tham mưu lập kế hoạch y tế và 

xây dựng quy chế và cơ chế phối hợp với các cấp chính quyền nhằm có được sự tham 

gia có trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ban ngành và cộng đồng trong thực 

hiện các can thiệp phòng ngừa các yếu tố nguy cơ tới sức khỏe từ môi trường, xã hội, 

biến động dân số và các yếu tố gây bệnh dịch.  

Dài hạn 

 Nghiên cứu các giải pháp thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý các chương trình y tế quốc 

gia trong phòng chống bệnh dịch và các bệnh không lây nhiễm theo hướng thống nhất 

một đầu mối trong chỉ đạo, tổ chức cung ứng dịch vụ. 

 Bổ sung các quy định pháp luật nhằm cải tổ bộ máy tổ chức và cơ chế phối hợp giữa 

các đơn vị YTDP giữa các tuyến, với các đơn vị KCB trong thực hiện các nhiệm vụ 

kiểm soát bệnh dịch và cung ứng dịch vụ một cách rõ ràng tiến tới áp dụng mô hình 

kiểm soát dịch bệnh cho toàn cộng đồng một cách thống nhất và chuyên nghiệp song 

song với hình thành mạng lưới cung ứng dịch vụ phòng và chữa bệnh một cách toàn 

diện từ CSSKBĐ và liên tục giữa các tuyến. Có thể tham khảo mô hình Trung tâm 

Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) để kiểm soát bệnh dịch kết hợp cơ cấu lại 

các cơ sở cung cấp dịch vụ YTDP phù hợp cho từng tuyến.  

 Xây dựng các chỉ số, biểu mẫu và cơ chế thu thập và xử lý thông tin trong kiểm soát 

bệnh dịch một các thống nhất, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng một hệ 

thống cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý, giám sát và phân tích thông tin hiện đại. 
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2.3.2. Thiết kế, cung cấp các dịch vụ phòng bệnh đối với một số bệnh, yếu tố gây bệnh 

phù hợp với từng tuyến; bảo đảm gắn kết giữa các tuyến và giữa điều trị với dự phòng 

Ngắn hạn 

 Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá các hình thức quản lý các chương trình phòng 

chống bệnh tật, các đơn vị YTDP và cơ sở KCB làm cơ sở xây dựng cơ chế và hình 

thức phối hợp giữa các đơn vị YTDP và các cơ sở KCB ở các tuyến trong quản lý 

theo dõi và điều trị cho bệnh nhân một cách toàn diện và liên tục từ phòng ngừa nguy 

cơ tới phòng ngừa tai biến, tàn tật, bảo đảm cung ứng dịch vụ xuyên suốt quá trình 

CSSK cho người dân ở cả các đơn vị cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực YTDP và KCB.  

 Nghiên cứu và đề xuất việc thiết lập lại hệ thống chuyển tuyến để bảo đảm y tế cơ sở 

là đơn vị đầu tiên người dân tiếp cận khi KCB và là đầu mối điều phối hoạt động 

KCB của người dân trong hệ thống CSSK.  

 Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa y tế công và tư nhằm tăng 

cường vai trò và sự gắn kết của y tế tư nhân trong cung ứng các dịch vụ CSSK cơ bản 

có chất lượng. 

Dài hạn  

 Giảm các đầu mối trong quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục 

tiêu phòng chống bệnh dịch ở tuyến tỉnh và xây dựng cơ chế lồng ghép các hoạt động 

chuyên môn phù hợp với từng tuyến trong bảo đảm sự liên kết trong cung ứng dịch vụ 

phòng bệnh và chữa bệnh giữa các đơn vị thuộc hệ dự phòng với nhau và với các cơ 

sở KCB ở các tuyến. Việc cung ứng dịch vụ CSSKBĐ phải được quản lý thống nhất 

và có tính lồng ghép cao. 

 Tăng cường dịch vụ ở tuyến xã để thực hiện có hiệu quả hơn vai trò là tuyến cung cấp 

dịch vụ đầu tiên cho tất cả các nhóm khách hàng, coi đó là trọng điểm để tiếp cận 

CSSK toàn dân.  

2.3.3. Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cho các đơn vị YTDP và y tế cơ sở  

Ngắn hạn 

 Thực hiện các đánh giá về năng lực và hiệu quả trong quản lý, cung ứng dịch vụ 

phòng bệnh và CSSKBĐ của các đơn vị YTDP tuyến tỉnh và TYT xã cũng như của 

các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. 

 Rà soát và đánh giá tiến độ, hiệu quả của các chính sách, chương trình đầu tư cho 

YTDP và y tế tuyến huyện, xã, bao gồm chính sách đào tạo, sử dụng, thu hút và duy 

trì nguồn nhân lực y tế; danh mục thuốc và TTB; đầu tư cơ sở vật chất cho TYT, bệnh 

viện/trung tâm y tế tuyến huyện và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. 

Dài hạn  

 Phát triển chính sách đầu tư về nguồn nhân lực cho YTDP và tuyến CSSKBĐ trong 

đó tăng cường các chính sách thu hút và khuyến khích nhân lực cùng với chính sách 

đào tạo nhân lực hướng về sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ và đào tạo kiến thức phù 

hợp với nhu cầu chuyên môn về CSSK tại địa phương.  

 Xây dựng bộ chỉ số, mô hình và cơ chế quản lý chất lượng và bộ máy kiểm tra giám 

sát chất lượng giúp các cơ quan chức năng và các cơ sở y tế thực hiện giám sát và tự 

giám sát chất lượng dịch vụ. 
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 Đổi mới phương thức dự trù kinh phí và điều chỉnh cơ chế, định mức phân bổ kinh 

phí từ NSNN cho TYT xã theo hướng dựa trên quy mô dân số, nhu cầu CSSK, khả 

năng thu hồi chi phí tại địa phương; đồng thời dựa một phần trên kết quả hoạt động để 

tạo động cơ tăng chất lượng, hiệu quả. Phân tích và đề xuất hình thức ký kết hợp đồng 

phù hợp hơn trong KCB BHYT tại TYT xã.  

 Tiến hành nghiên cứu xác định các dịch vụ CSSK cơ bản dựa trên phân tích đánh giá 

nhu cầu CSSK, tính hiệu quả chi phí các điều kiện bảo đảm để thực hiện.  

 Bảo đảm đủ nguồn NSNN để chi trả cho các dịch vụ YTCC (như tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của cộng đồng về phòng và phát hiện sớm các bệnh thuộc chương trình 

mục tiêu quốc gia y tế; quản lý bệnh tại cộng đồng; các dịch vụ kiểm soát rủi ro về 

môi trường). 

2.3.4. Xây dựng chiến lược và chính sách phù hợp để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ sức 

khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình 

Ngắn hạn 

 Đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, cần xây dựng chính sách đào tạo và sử 

dụng có hiệu quả các nhân viên y tế đã được đào tạo, bao gồm nữ hộ sinh, nhân viên y 

tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, để bảo đảm sự sẵn có và duy trì nguồn nhân lực tại các 

thôn bản ở những địa bàn khó tiếp cận. Phân bổ ngân sách để đào tạo lại cho cán bộ y 

tế tuyến cơ sở theo yêu cầu của Thông tư về đào tạo y khoa liên tục theo Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh. 

 Hoàn thiện các chính sách, thông tư hướng dẫn, kế hoạch và cơ chế tài chính khả thi 

để hỗ trợ các hoạt động tiếp cận cộng đồng do cán bộ tuyến xã và tuyến huyện cung 

cấp. 

 Xây dựng các phương pháp tiếp cận mới để cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản cho 

người di cư, thanh niên chưa lập gia đình, chẳng hạn như dựa vào trường học, nơi làm 

việc, các điểm giải trí và bảo đảm nguồn tài chính cho các dịch vụ này. 

3. Bao phủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng 

3.1. Đánh giá thực trạng  

Những năm gần đây, việc triển khai thực hiện một số chính sách mới đang đem lại kết 

quả đáng ghi nhận về nâng cao chất lượng và tăng khả năng tiếp cận của người dân với dịch 

vụ KCB. Đó là chính sách đầu tư phát triển mạng lưới bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh [99-

101]; chính sách luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh 

[102]; Dự án đưa 500 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng núi, vùng khó khăn, ưu tiên 

62 huyện nghèo [103]; Đề án khuyến khích đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các 

chuyên ngành lao, phong, tâm thần, giải phẫu bệnh, giám định pháp y cùng với các chính 

sách ưu đãi nghề, phụ cấp đặc thù [104, 105], Đề án giảm quá tải bệnh viện [106]; Đề án 

bệnh viện vệ tinh [107]; đầu tư nâng cấp TYT xã để đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo 

Chương trình xây dựng nông thôn mới; quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân 

viên y tế thôn, bản [108]; khung giá 447 dịch vụ khám, chữa bệnh [109]; Nghị định số 

85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; các giải 

pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét 

nghiệm [110-112].
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Dưới đây sẽ đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện cung ứng dịch vụ 

KCB, phục hồi chức năng, YHCT để thực hiện bao phủ CSSK toàn dân.  

3.1.1. Tổ chức mạng lưới khám chữa bệnh 

Kết quả, tiến bộ 

Mạng lưới KCB ngày càng được mở rộng cả ở khu vực nhà nước và tư nhân. Đến hết 

năm 2012, cả nước có 1180 bệnh viện với tổng số trên 200 000 giường bệnh đạt 25,04 

giường bệnh/10 000 dân (không tính trạm y tế xã, giường công lập là giường kế hoạch). Số 

giường thực kê tương đương 111% tổng số giường kế hoạch trong bệnh viện công lập, nhưng 

không kèm theo nguồn lực từ ngân sách nhà nước phân cho bệnh viện. Theo số liệu thống kê 

của WHO năm 2012, số giường bệnh/10 000 dân của Việt Nam thuộc mức cao nhất trong 

khu vực Đông Nam Á [113]. Theo phân cấp quản lý hành chính, có 35 bệnh viện trực thuộc 

Bộ Y tế, 382 bệnh viện tuyến tỉnh (bệnh viện tỉnh và bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh) có số 

giường bệnh chiếm khoảng 50% tổng số giường và 561 bệnh viện tuyến huyện với số giường 

bệnh chiếm 30%. Có 48 bệnh viện ngành, chủ yếu là bệnh viện đa khoa với số giường chiếm 

tỷ lệ 4,2%. Các bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (chủ yếu bao gồm: 

lao, tâm thần, YHCT, nhi hoặc sản nhi, mắt, phục hồi chức năng,..) đều tập trung ở tỉnh lỵ 

[114]. Hầu hết các huyện đều có bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa khu vực thực 

hiện cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh ban đầu. 

Cả nước hiện có 150 bệnh viện tư nhân được cấp phép hoạt động với khoảng 9611 

giường bệnh. Đặc điểm chung của mạng lưới dịch vụ khám, chữa bệnh tư nhân là tập trung 

chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, 

An Giang, v.v.), các khu vực đô thị, nơi người dân có thu nhập cao và có khả năng chi trả. 

Cung ứng dịch vụ của các bệnh viện tư nhân cũng tập trung vào một số lĩnh vực dễ thu hồi 

vốn, thời gian nằm viện ngắn hoặc các chuyên khoa có nhu cầu lớn như phụ sản, nhãn khoa, 

ung bướu, nha khoa, hoặc đa khoa diện hẹp. Mặc dù có những rào cản về địa lý và tài chính, 

song tỷ lệ tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế tư nhân của người dân có xu hướng tăng ở tất cả 

các nhóm đối tượng, kể cả nhóm người nghèo, phụ nữ, các đối tượng khó khăn. Điều này 

cũng góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện công cùng chuyên ngành.  

Việc triển khai KCB tại TYT xã theo Luật Bảo hiểm y tế cũng đã tạo cơ chế cho các 

TYT xã và huyện tham gia cung ứng các dịch vụ KCB ban đầu, làm tăng khả năng tiếp cận 

dịch vụ y tế của người dân ngay tại tuyến cơ sở. Đến nay có khoảng 78,8% TYT xã đã thực 

hiện khám, chữa bệnh BHYT. 

Khó khăn, thách thức 

Mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế phủ rộng khắp nhưng thiếu cơ chế gắn kết và phối 

hợp hoạt động giữa lĩnh vực điều trị và YTDP, chức năng nhiệm vụ và phân tuyến kỹ thuật 

của các cơ sở y tế hiện còn bất cập tạo nên sự cắt đoạn, thiếu liên thông trong cung ứng dịch 

vụ y tế. Hệ thống chuyển tuyến bị phá vỡ đã gây nên tình trạng quá tải tuyến trên một cách 

trầm trọng. 

Thiếu các chính sách và quy định để bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế cơ bản có chất 

lượng: thiếu quy trình hướng dẫn điều trị, thiếu chính sách và công cụ kiểm định, giám sát 

chất lượng, chưa xây dựng được cơ chế giám sát và bảo đảm cung cấp đủ các yếu tố nguồn 

lực đầu vào (như cơ sở vật chất, TTB thiết yếu, kinh phí, thuốc...) để đáp ứng yêu cầu của 

việc cung ứng những dịch vụ y tế cơ bản. 

TYT xã gặp nhiều khó khăn trong cung ứng dịch vụ KCB BHYT do chồng chéo trong 

phân cấp quản lý. Việc KCB BHYT tại xã được thực hiện thông qua hợp đồng ký kết giữa cơ 

quan bảo hiểm xã hội huyện và bệnh viện huyện, đồng thời ký kết giữa bệnh viện huyện và 
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trung tâm y tế huyện đã gây nhiều khó khăn và chậm trễ trong cung ứng thuốc và giám sát 

hoạt động tại TYT xã [115]. 

Các quy định và cơ chế giám sát để tạo nên tính trách nhiệm cho các nhà quản lý còn 

lỏng lẻo. Quyền hạn của nhà quản lý vẫn còn hạn chế và mới chỉ được quy định rõ đối với 

bệnh viện mà chưa rõ đối với nhà quản lý của các cơ sở y tế khác, đặc biệt tuyến xã. Các nhà 

quản lý cơ sở y tế nói chung và bệnh viện nói riêng đều không có quyền ra quyết định về lập 

ngân sách, phương thức chi trả dịch vụ y tế, định giá dịch vụ và vấn đề nhân sự. Hầu hết các 

nhà quản lý cơ sở y tế công là bác sĩ và chưa được đào tạo về quản lý. Hạn chế trong hệ thống 

thông tin y tế cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của tổ chức. 

3.1.2. Cung ứng dịch vụ KCB, phục hồi chức năng, YHCT 

Kết quả tiến bộ 

Về cung ứng và sử dụng dịch vụ y tế 

Dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện gia tăng đáng kể. Năm 2012 đã có gần 132 

triệu lượt khám tại bệnh viện tăng 6,8% so với năm 2011, trong đó, tăng nhiều nhất là khối 

bệnh viện tư nhân với mức tăng 19,1% so với năm 2011. Tình hình quá tải tại các bệnh viện 

tuyến trung ương và tuyến tỉnh được cải thiện một phần, công suất sử dụng giường bệnh giảm 

nhẹ. Dịch vụ KCB tuyến xã đã được mở rộng, đang thí điểm thực hiện quản lý một số bệnh 

mạn tính, như: hen phế quản, tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng, nhằm góp phần 

giảm tải tuyến trên và đưa dịch vụ KCB gần dân.  

Khả năng cung ứng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được cải thiện. Thực 

hiện các đề án 225 và 47 từ nguồn trái phiếu Chính phủ, đã có 145 bệnh viện huyện, 46 

phòng khám đa khoa khu vực hoàn thành và đưa vào sử dụng [116]. Số bệnh viện huyện 

được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2005–2008 là 250, trong giai đoạn 2008–2010 là 591. Số 

bệnh viện đa khoa huyện sau 10 năm (2002–2012) đã tăng 17%, số giường bệnh tại tuyến 

huyện tăng 64%, số bệnh viện được nâng hạng ngày càng nhiều và công suất sử dụng giường 

bệnh ngày càng tăng, các chuyên khoa sâu ngày càng phát triển, đặc biệt là lĩnh vực YHCT 

[117]. Năm 2010, 80,1% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, năm 2011 và 2012 áp dụng tiêu chí 

quốc gia về y tế xã mới nhưng chưa đánh giá được tỷ lệ đạt. Đến hết năm 2012, có 76% TYT 

có bác sĩ, 93,4% TYT xã có y sĩ sản nhi hoặc hộ sinh. Năm 2012, khoảng 96,6% số thôn, bản, 

ấp thuộc xã, thị trấn có nhân viên y tế hoạt động. 

Tình hình sử dụng dịch vụ y tế tại tuyến y tế cơ sở đặc biệt là bệnh viện đa khoa huyện 

tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ KCB ngoại trú tăng từ 11,9% (2004) lên 17,6% 

(2010), KCB nội trú tăng tương ứng từ 35,4% lên 38,2%. Số lượt người bệnh nội trú tăng 1,5 

lần và số lượt người bệnh ngoại trú tăng 3 lần sau 10 năm. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được quản 

lý thai sản tăng từ 81,65 lên 100%. Năm 2012 ở tuyến huyện với số giường bệnh chỉ chiếm 

30,5% nhưng tổng số lượt khám bệnh chiếm 45%. 

Chương trình quân dân y kết hợp đã đầu tư cho các cơ sở y tế quân dân y, như nâng 

cấp nhà trạm, bổ sung trang thiết bị y tế cho 171 TYT khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, 

vùng trọng điểm quốc phòng an ninh; đào tạo và bổ sung kiến thức về sản, nhi, YTCC cho 

167 quân y sỹ biên phòng và hàng trăm chiến sĩ hết hạn nghĩa vụ quân sự trở thành nhân viên 

y tế thôn, bản, góp phần CSSK cho nhân dân địa phương. 

Phát triển y học gia đình 

Từ năm 2002, các trường đại học y bắt đầu đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Y học 

gia đình. Cơ sở y tế tuyến xã/phường có sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa Y học gia 

đình có năng lực chuyên môn tăng đáng kể, đặc biệt là các kỹ thuật cấp cứu, nội khoa, nhi 
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khoa trong danh mục kỹ thuật tuyến xã [118]. Bác sĩ gia đình công tác tại TYT xã/phường 

được người dân đánh giá cao cả về chuyên môn và thái độ phục vụ, đồng thời có một tỷ lệ 

tương đối cao người dân được quản lý sức khỏe cho toàn bộ hộ gia đình [119]. 

Đề án phát triển mô hình bác sĩ gia đình nằm trong Đề án giảm quá tải bệnh viện đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 

2013. Đề án đặt ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình lồng 

ghép với các cơ sở y tế sẵn có để tăng cường năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ CSSK toàn 

diện, liên tục cho các cá nhân và hộ gia đình. Trước mắt, từ năm 2013 đến năm 2015, thí 

điểm thành lập mạng lưới phòng khám bác sĩ gia đình tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số 

địa phương. Bộ Y tế đã có Quyết định số 935/QĐ-BYT ngày 22/3/2013 phê duyệt đề án “Bác 

sĩ gia đình” với các mục tiêu đã được đặt ra trong Đề án giảm quá tải bệnh viện.  

Cung ứng dịch vụ phục hồi chức năng 

Mạng lưới bệnh viện điều dưỡng - phục hồi chức năng đã được hình thành tại hầu hết 

các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ 

chức bộ máy bệnh viện phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. Tài liệu về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật đã được xây dựng, phần 

mềm quản lý thông tin người khuyết tật đang chuẩn bị áp dụng thử trước khi triển khai trên 

toàn quốc.  

Phục hồi chức năng cũng đã được đưa vào dự án thành phần của Chương trình mục 

tiêu quốc gia về y tế. Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng bắt đầu triển khai 

từ năm 1987, đến nay đã được phát triển rộng khắp. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, 

đến năm 2010, chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật đã 

được triển khai tại 51 tỉnh, thành phố với 337 quận, huyện và 4604 xã, phường trong cả nước. 

Từ năm 1987 đến 2010, chương trình đã điều tra, phát hiện, tạo điều kiện quản lý sức khỏe 

cho hơn 170 000 người khuyết tật, tiến hành biện pháp phục hồi chức năng cho 23,2% người 

có nhu cầu và 44,7% người khuyết tật. 

Cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh bằng YHCT 

Ngành y tế đang tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Chính phủ về 

phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020 (theo Quyết định số 2166/QĐ-TTg, 

ngày 30/11/2010, của Thủ tướng Chính phủ). Mạng lưới YHCT đã được hình thành và phát 

triển ở cả 4 cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã) và có những đóng góp đáng kể trong KCB. Hiện 

nay cả nước có 58 bệnh viện YHCT, trong đó 2 bệnh viện trung ương, 2 bệnh viện thuộc bộ, 

ngành, 1 Học viện Y dược cổ truyền, 53 bệnh viện thuộc tỉnh. Ngoài ra còn có các khoa 

YHCT trong bệnh viện đa khoa tỉnh, 90% bệnh viện huyện có khoa hoặc tổ YHCT, 85% số 

TYT xã có hoạt động KCB bằng y dược cổ truyền. Mạng lưới YHCT tư nhân gồm 3 bệnh 

viện và hơn 10 000 phòng chẩn trị y dược cổ truyền với trung bình mỗi phòng chẩn trị khám 

và điều trị cho khoảng 2000 lượt bệnh nhân/năm [12]. 

Tỷ lệ khám bệnh bằng y dược cổ truyền so với tổng KCB chung của các tuyến có cải 

thiện đáng kể, chiếm tỷ trọng 8,8% ở tuyến tỉnh, 9,1% ở tuyến huyện và 24,6% ở tuyến xã. 

Tỷ lệ điều trị nội trú bằng y dược cổ truyền, kết hợp YHCT với y học hiện đại so với tổng 

mức chung đạt 8,6% ở tuyến tỉnh, 17,1% ở tuyến huyện. Tỷ lệ điều trị ngoại trú bằng y dược 

cổ truyền ở tuyến tỉnh đạt 12,6%, tuyến huyện 8,1% và tuyến xã đạt 25,9%. 

  



Chương III: Bảo phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

 

 91 

Khó khăn, thách thức 

Về cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh 

Mô hình bệnh tật thay đổi nhanh chóng trong khi mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB 

chưa theo kịp nhu cầu, đặc biệt là mạng lưới cung ứng dịch vụ đối với nhóm bệnh không lây 

nhiễm, chấn thương, tai nạn. Dịch vụ quản lý bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng 

nhưng dường như không đáp ứng được cả về năng lực chuyên môn, thuốc và các điều kiện 

khác ở tuyến y tế cơ sở [120]. Dịch vụ quản lý bệnh mạn tính tại TYT xã mới ở giai đoạn thí 

điểm ban đầu, các TYT xã chưa đủ năng lực quản lý bệnh mạn tính. Mạng lưới phòng chống 

ung thư và bức xạ y tế đã được hình thành nhưng khả năng đáp ứng còn hạn chế, cần có thời 

gian và sự đầu tư đúng mức.  

Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối, đặc biệt ở một số chuyên khoa như ung 

bướu, nhi, tim mạch, phụ sản, nội tiết vẫn diễn ra phổ biến. Năm 2012, công suất sử dụng 

giường bệnh trung bình của các bệnh viện trực thuộc Bộ vẫn ở mức 112,5%, giảm không 

đáng kể so với năm 2011 (113,2%) [114]. Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Nội 

tiết Trung ương đã đưa vào sử dụng cơ sở 2, cơ sở 3, tăng thêm số giường bệnh nhưng vẫn 

chưa giải quyết được tình trạng quá tải. Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Ung bướu TP 

Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2, Bệnh viện Phụ Sản Trung 

ương vẫn quá tải ở mức cao với công suất sử dụng giường bệnh trên 120%.  

Năng lực của y tế tuyến dưới còn hạn chế: Mặc dù bệnh viện tuyến huyện đã thực 

hiện được số lượng đáng kể các ca phẫu thuật, thủ thuật, nhưng còn nhiều bệnh viện ở tuyến 

này chưa có khả năng thực hiện các kỹ thuật theo phân tuyến, phải chuyển người bệnh lên 

tuyến trên, chủ yếu do thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn tương ứng.  

Việc chuyển đổi mô hình tổ chức và cơ chế quản lý diễn ra liên tục trong giai đoạn từ 

1999–2008 tạo ra sự mất ổn định về tổ chức, xáo trộn về nhân lực và năng lực cung cấp dịch 

vụ trong toàn mạng lưới y tế cơ sở, ảnh hưởng bất lợi đến tâm lý làm việc của cán bộ. Quy 

định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị y tế tuyến huyện hiện nay còn nhiều bất cập, gây 

cản trở trong việc thực thi các nhiệm vụ chuyên môn.  

Mạng lưới y tế cơ sở rộng (cả tuyến huyện và xã) nhưng nguồn lực đầu tư còn hạn 

chế. Một số đề án đã được duyệt nhưng chưa cân đối được nguồn vốn (Đề án 950), hoặc còn 

thiếu vốn đầu tư theo quyết định phê duyệt (Đề án 47) do những khó khăn trong việc huy 

động vốn trái phiếu Chính phủ. Cơ sở vật chất và TTB chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nâng cao 

chất lượng dịch vụ CSSK. Mức độ phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương không đủ 

đáp ứng nhu cầu đầu tư cho TYT xã.  

Việc phát triển nhân lực còn gặp nhiều khó khăn cả về số lượng và chất lượng, chính 

sách ưu đãi chưa đủ sức thu hút. 

Chưa có tiêu chí cụ thể và thiếu sự đồng nhất trong triển khai thực hiện KCB BHYT 

tại xã ở các địa phương.  

Bất cập của các cơ sở KCB tư nhân, liên kết với tư nhân trong bệnh viện công lập 

Hầu hết các bệnh viện đa khoa tư nhân không phải là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh. 

Dịch vụ được cung ứng thường là những chuyên khoa dễ triển khai, dễ thu hút người bệnh. 

Giá dịch vụ thường cao hơn khối công lập nên ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của người 

dân. 

Việc quản lý các cơ sở KCB tư nhân được phân cấp cho các Sở Y tế, Phòng Y tế 

thành phố/huyện/quận/thị xã, nhưng nhân lực mỏng, lực lượng thanh tra, kiểm tra thiếu nên 
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công tác quản lý còn gặp khó khăn. Tình trạng người nước ngoài hành nghề không phép tại 

một số phòng khám tư nhân đã được phát hiện. 

Việc liên doanh liên kết giữa bệnh viện công và tư nhân mang lại lợi ích là phát triển 

kỹ thuật và người bệnh được cung ứng dịch vụ thuận lợi hơn, nhưng dễ phát sinh tình trạng 

lạm dụng kỹ thuật, xét nghiệm nhằm thu hồi vốn nhanh. Cơ chế KCB theo yêu cầu chưa được 

hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, còn có tình trạng sử dụng cơ sở vật chất của nhà nước để làm 

dịch vụ theo yêu cầu, tăng thu nhập cho nhân viên, dễ tạo ra sự mất công bằng trong chăm 

sóc người bệnh. 

Cung ứng dịch vụ phục hồi chức năng 

Mạng lưới bệnh viện phục hồi chức năng đã hình thành nhưng mới chỉ có số ít thực 

hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Đầu tư cho công tác phục hồi chức năng còn rất hạn 

chế. Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đã được triển khai nhưng nguồn 

lực đầu tư cho chương trình này còn gặp khó khăn. Một số vấn đề sức khỏe đang nảy sinh (trẻ 

tự kỷ) nhưng chưa có sự phối hợp liên ngành chặt chẽ, quan tâm đầu tư thích đáng. 

Cung ứng dịch vụ KCB YHCT  

Mạng lưới KCB YHCT hình thành và phát triển, nhưng theo đánh giá của Bộ Y tế sau 

8 năm triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về Y dược cổ truyền đến năm 2010, hầu hết 

các chỉ tiêu chưa đạt được. Đầu tư cho YHCT còn hạn chế, nhận thức về tầm quan trọng của 

YHCT chưa cao. Hầu hết các bệnh viện YHCT đang phải cố gắng mở rộng các kỹ thuật y 

học hiện đại. Quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc y dược cổ truyền còn bất cập. Phát hiện 

một số kim loại nặng, chất bảo quản gây ngộ độc ở một số loại thuốc y dược cổ truyền ảnh 

hưởng đến sức khỏe người bệnh (ví dụ: chì có nồng độ cao trong một số loại thuốc cam).  

Chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu 

Hầu hết các bệnh viện chưa thiết lập hệ thống chất lượng. Hiện mới chỉ có 9% bệnh 

viện có kế hoạch chất lượng, trong đó 29% ở bệnh viện hạng 1; 12% ở bệnh viện hạng 2 và 

2% ở hạng 3. Chỉ có 5% bệnh viện có dự án hoặc chương trình cải tiến chất lượng [121]. 

Hệ thống hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật còn thiếu và chưa được cập nhật thường 

xuyên. Đến nay, Bộ Y tế đã biên soạn và ban hành khoảng trên 2000 quy trình kỹ thuật, trên 

200 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp, cấp cứu, nhi khoa. Chưa có cơ 

chế đánh giá việc tuân thủ từ bên ngoài, chủ yếu mới chỉ dựa vào hệ thống đánh giá nội bộ 

thông qua hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị, bình bệnh án, bình đơn thuốc và kiểm 

tra bệnh viện hằng năm. 

Đã có một số bệnh viện chủ động áp dụng một số giải pháp nâng cao chất lượng như 

đánh giá và chứng nhận chất lượng (JCI, HAS) hay chứng chỉ chất lượng (ISO), hay quản lý 

chất lượng toàn diện (TQM), nhưng mang tính tự phát, chưa có chương trình, cơ chế cụ thể 

để khuyến khích các bệnh viện áp dụng. 

Việc cấp chứng chỉ hành nghề một lần và không sát hạch tay nghề, không gắn với đào 

tạo liên tục ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực chuyên môn về y tế. Cơ chế tự chủ và thu phí 

dịch vụ tạo mặt trái là hiện tượng lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm gây tăng chi phí và 

lãng phí, người bệnh BHYT đồng chi trả tăng lên và khuyến khích bệnh viện làm những gì 

BHYT không chi trả, tạo gánh nặng tài chính cho người bệnh. Đã được phát hiện hiện tượng 

làm giả kết quả xét nghiệm nhằm trục lợi BHYT gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành y 

tế.. 
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3.1.3. Chăm sóc liên tục, chuyển tuyến 

Kết quả, tiến bộ 

Chăm sóc liên tục có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động CSSK, 

đặc biệt trong việc tăng cường tiếp cận theo hướng gần dân, giảm chi phí KCB. Trong những 

năm qua, mặc dù chịu nhiều tác động của một số cơ chế, chính sách vĩ mô, chăm sóc liên tục 

đã có kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong một số chương trình mục tiêu quốc gia về y tế 

(chương trình phòng chống lao, phòng chống HIV, v.v.). Một số dự án thuộc chương trình 

mục tiêu quốc gia về y tế khác tuy mới được triển khai ở phạm vi hẹp từ năm 2008 theo 

Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg ngày 19/12/2008, nhưng đã có những kết quả bước đầu 

tăng cường tính liên tục trong quản lý bệnh mạn tính, như dự án mục tiêu phòng chống đái 

tháo đường, phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, phòng chống ung thư, thiết lập đơn 

vị quản lý bệnh mạn tính ở bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, v.v.  

Theo Luật Bảo hiểm y tế, người bệnh có quyền KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào, không 

bị ràng buộc về địa giới hành chính và tuyến kỹ thuật. Người bệnh vượt tuyến vẫn được thanh 

toán theo tỷ lệ nhất định. Năm 2005, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT 

quy định Danh mục kỹ thuật và Phân tuyến kỹ thuật trong KCB [122] dựa trên quan điểm 

việc phân tuyến kỹ thuật chỉ mang tính chất tương đối nhưng có sự kiểm soát của Bộ Y tế, Sở 

Y tế và Bảo hiểm xã hội (đối với người bệnh có BHYT). Quy định này đã góp phần rà soát 

lại thực trạng năng lực kỹ thuật của các cơ sở KCB và kiểm soát việc triển khai kỹ thuật mới 

bảo đảm các điều kiện tối thiểu về an toàn người bệnh, bảo đảm chất lượng chuyên môn.  

Cục Quản lý khám, chữa bệnh đang nghiên cứu sửa đổi bổ sung Danh mục kỹ thuật 

và Phân tuyến kỹ thuật cho phù hợp với định hướng phân luồng người bệnh, tạo điều kiện để 

các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện phát triển kỹ thuật, phương pháp mới phù hợp với nhu cầu 

của người dân địa phương và theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm mục tiêu nâng cao năng 

lực chuyên môn tuyến dưới, giảm tải tuyến trên [123]. Thông tư hướng dẫn chuyển tuyến 

đang được xây dựng theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, người bệnh có thể được chuyển 

thẳng lên tuyến trên điều trị trong trường hợp tuyến dưới không thực hiện được kỹ thuật.  

Khó khăn, thách thức 

Sự phối hợp giữa dự phòng và điều trị bị ảnh hưởng bởi những thay đổi hệ thống tổ 

chức y tế tuyến huyện (theo các Nghị định 171, 172 năm 2004 thay cho Nghị định 01 năm 

1998, sau đó điều chỉnh bằng Nghị định 13, 14 năm 2008, chia tách Trung tâm y tế huyện 

thành bệnh viện huyện, trung tâm YTDP và phòng y tế) và Thông tư liên tịch số 03 năm 

2008.  

Tính liên tục trong chăm sóc bị ảnh hưởng bởi cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 

số 43/2006/NĐ-CP, bệnh viện tự chủ có xu hướng giữ người bệnh điều trị, sự phối hợp giữa 

tuyến trên và tuyến dưới thiếu chặt chẽ.  

Vấn đề chuyển tuyến đối với người bệnh, đặc biệt là người bệnh BHYT gặp khó khăn 

vì những lý do sau: 

 Chưa có quy định rõ ràng về chuyển tuyến, đặc biệt, như thế nào là đúng tuyến. 

 Người bệnh thiếu tin tưởng vào trình độ chuyên môn của tuyến dưới nên có xu hướng 

yêu cầu chuyển lên tuyến trên để khám và điều trị, kể cả những trường hợp bệnh viện 

tuyến dưới hoàn toàn có thể điều trị được. Trong một số trường hợp, TYT xã cần 

chuyển thẳng lên bệnh viện tuyến cuối mà không qua bệnh viện huyện, bệnh viện 

tỉnh, vì tại đó không đủ khả năng cung ứng dịch vụ kỹ thuật. Trong trường hợp này, 

nếu coi là trái tuyến, người bệnh chỉ được hưởng 30% chế độ BHYT [124]. Một số 

địa phương không triển khai KCB BHYT tại TYT xã, trong khi bệnh viện huyện lại 
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quá tải với số thẻ KCB ban đầu lớn, nên ảnh hưởng đến sự tiếp cận dịch vụ KCB của 

người dân có BHYT. 

 Việc chuyển bệnh nhân trở lại tuyến dưới rất hạn chế và thiếu sự kết nối, phản hồi 

thông tin. 

Số lượng và chất lượng nhân lực y tế tuyến y tế cơ sở chưa đáp ứng với yêu cầu quản 

lý bệnh không lây nhiễm. Hệ thống thông tin quản lý còn yếu, TYT xã không có đủ thuốc và 

trang thiết bị theo khuyến cáo của WHO [120]. 

3.2. Các vấn đề ưu tiên 

 Cung ứng dịch vụ KCB, PHCN, YHCT chưa đáp ứng được nhu cầu: tình trạng quá tải 

các bệnh viện tuyến cuối chưa có sự cải thiện đáng kể trong khi năng lực cung ứng 

dịch vụ ở tuyến dưới vẫn còn hạn chế. 

 Chất lượng dịch vụ KCB còn nhiều hạn chế: thiếu một hệ thống công cụ chính sách 

về quản lý, đánh giá chất lượng KCB, hệ thống quy chuẩn chuyên môn còn thiếu và 

chưa được tuân thủ nghiêm ngặt. 

 Chăm sóc liên tục chưa được quan tâm đúng mức do hệ thống chuyển tuyến và sự 

phối hợp giữa các tuyến còn nhiều bất cập và do tác động của cơ chế tự chủ. 

 Quản lý y tế tư nhân chưa chặt chẽ, chưa phát huy được vai trò của y tế tư nhân trong 

giảm quá tải và tăng cường bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Việc góp vốn, liên 

doanh liên kết để phát triển kỹ thuật, các dịch vụ theo yêu cầu ở các bệnh viện công 

chưa được kiểm soát tốt, dễ phát sinh tình trạng lạm dụng kỹ thuật, xét nghiệm. 

3.3. Khuyến nghị 

Để giải quyết các vấn đề ưu tiên nói trên, báo cáo đã đề xuất các nhóm giải pháp sau:  

3.3.1. Tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ KCB của tuyến y tế cơ sở 

Ngắn hạn 

 Nghiên cứu thí điểm và đánh giá mô hình gắn kết TYT xã với trung tâm y tế huyện, 

bác sĩ thuộc biên chế trung tâm y tế huyện và thực hiện KCB luân phiên tại xã. 

Dài hạn 

 Nâng cao năng lực cho y tế xã nhằm có khả năng cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu 

cầu CSSK tại cộng đồng, đặc biệt là quản lý bệnh không lây nhiễm và thực hiện một 

số chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Cần xem xét điều chỉnh nội dung và chương 

trình đào tạo để bác sĩ ra trường có thể đảm đương nhiệm vụ của y tế xã, huyện. 

 Xây dựng cơ chế đãi ngộ phù hợp cho nhân viên y tế xã và cơ chế thu hút thầy thuốc 

tư nhân, lương y tham gia cung ứng dịch vụ KCB ở tuyến y tế cơ sở. 

3.3.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB 

Ngắn hạn 

 Xây dựng bổ sung các văn bản quy định và hướng dẫn nâng cao chất lượng dịch vụ; 

xây dựng chuẩn năng lực cung ứng dịch vụ cho từng tuyến; thiết kế hệ thống chất 

lượng quốc gia với bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, công cụ và cơ chế đánh giá chất lượng 

KCB và đề xuất cơ chế khuyến khích tài chính, phi tài chính cho các cơ sở đạt chuẩn 

chất lượng. 
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 Xây dựng chương trình hành động nâng cao chất lượng dịch vụ với các đề án cụ thể 

theo từng lĩnh vực và lộ trình phù hợp cho từng tuyến. Chuẩn hóa kỹ thuật và tăng 

cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm nâng cao khả năng đáp ứng và trình 

độ chuyên môn của tuyến dưới.  

 Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động chuyên môn và việc tuân 

thủ các quy định pháp luật về KCB tại các cơ sở y tế nhằm bảo đảm chất lượng dịch 

vụ cung ứng nhất là ở các cơ sở y tế tư nhân. 

 Xây dựng hướng dẫn về khám, chữa bệnh theo yêu cầu, văn bản hướng dẫn điều 

chỉnh nhằm hạn chế mặt trái của phối hợp giữa bệnh viện công lập và tư nhân trong 

bệnh viện công. 

Dài hạn 

 Xem xét điều chỉnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng: cấp chứng chỉ cho 

người hành nghề có sát hạch tay nghề, cấp chứng chỉ có thời hạn và gắn kết với đào 

tạo liên tục. 

 Thực hiện cơ chế kiểm định chất lượng độc lập nhằm đánh giá và công nhận chất 

lượng đối với các cơ sở khám, chữa bệnh. 

 Tăng cường đào tạo và hướng dẫn triển khai áp dụng các phương pháp chất lượng tại 

các cơ sở khám, chữa bệnh. 

 Nghiên cứu xây dựng mô hình KCB BHYT ở tuyến xã phù hợp với đặc thù của các 

địa phương và có chính sách khuyến khích đối với TYT xã đạt chất lượng. 

3.3.3. Chăm sóc liên tục và chuyển tuyến 

Ngắn hạn 

 Tăng cường mở rộng phạm vi quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm tại tuyến tỉnh, 

huyện, xã với trọng tâm là quản lý tại cộng đồng. Triển khai thực hiện phân công 

công tác chỉ đạo tuyến theo Quyết định số 5068/QĐ-BYT của Bộ Y tế, hướng dẫn cơ 

chế quản lý, lưu giữ, trao đổi và phản hồi thông tin giữa các tuyến. 

 Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BYT về quản lý chất lượng xét nghiệm, 

hệ thống kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm, thiết lập hệ thống labo tham chiếu, quy 

định về các xét nghiệm thường quy và hướng dẫn việc thừa nhận kết quả xét nghiệm, 

cận lâm sàng giữa các cơ sở y tế. 

 Hoàn thiện việc xây dựng, ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện hệ thống chuyển 

tuyến với mục tiêu người bệnh được tiếp cận nhanh chóng với cơ sở KCB đủ năng lực 

đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đồng thời giảm thủ tục phiền hà liên quan đến chuyển 

tuyến người bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bệnh BHYT.  

 Hoàn thiện và ban hành hướng dẫn phân tuyến kỹ thuật. 

Dài hạn 

 Tiếp tục nghiên cứu cơ chế phân tuyến phù hợp dựa trên năng lực chuyên môn kỹ 

thuật và cụm dân cư, không cứng nhắc theo địa giới hành chính nhằm thúc đẩy sự 

phát triển của các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời phát triển y tế cơ sở có sự phối 

hợp giữa TYT, bác sĩ gia đình và thầy thuốc tư nhân tham gia trong quá trình 

CSSKBĐ, hướng tới quản lý sức khỏe theo hộ gia đình. 
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 Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa KCB và dự phòng, 

đặc biệt ở tuyến huyện và xã. Hoàn chỉnh mô hình tổ chức y tế tuyến huyện nhằm 

tăng cường hợp tác trong công tác YTDP và KCB. 

 Xác định lại cơ chế thanh toán chi phí theo định suất theo đúng bản chất của khoán 

định suất (bao gồm cả điều trị và dự phòng trên địa bàn tỉnh, huyện). 

 Tiếp tục nghiên cứu để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh thực hiện hệ thống chuyển 

tuyến. 

4. Tiếp cận thuốc thiết yếu để thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe 
toàn dân  

Theo WHO, để đạt được bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân, bảo đảm tiếp cận công 

nghệ và thuốc thiết yếu là một yêu cầu không thể thiếu [125].  

Đối với các nước đang phát triển, mức độ sẵn có và giá của các thuốc thiết yếu vẫn 

còn là vấn đề lớn. Trong khi nguồn lực dành cho chăm sóc sức khoẻ còn hạn chế, tỷ lệ chi từ 

tiền túi trong tổng chi của xã hội cho y tế còn cao (khoảng 50%), lại phải chi phí cho thuốc 

với tỷ lệ lớn, đến 68% [126]. Một nghiên cứu quốc tế cho thấy chỉ có trung bình 42% số cơ 

sở công lập và 64% cơ sở tư nhân sẵn có thuốc thiếu yếu. Tỷ lệ này tiến bộ rất ít trong 

khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2008 [127]. Theo số liệu khảo sát của WHO, tại khu vực 

công lập giá thuốc generic bán cho bệnh nhân có giá dao động từ 1,9 lần đến 3,7 lần so với 

giá tham khảo quốc tế còn giá biệt dược gốc dao động từ 5,3 đến 20,5 lần giá tham khảo quốc 

tế [128]. Tiếp cận thuốc không chỉ phụ thuộc vào sự sẵn có thuốc, giá thuốc mà còn chịu ảnh 

hưởng của việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Vì vậy, tiếp cận thuốc thiết yếu có chất lượng 

và sử dụng thuốc hợp lý an toàn, hiệu quả là mục tiêu phấn đấu của nhiều quốc gia, trong đó 

có Việt Nam. Đây cũng chính là 2 mục tiêu cơ bản trong Chính sách quốc gia về thuốc của 

Việt Nam. 

4.1. Đánh giá thực trạng 

4.1.1. Các chính sách liên quan đến tiếp cận thuốc và thuốc thiết yếu  

Nhận rõ vai trò to lớn của thuốc thiết yếu trong CSSK nói chung và CSSKBĐ nói 

riêng, từ năm 1985 Bộ Y tế đã ban hành Danh mục thuốc thiết yếu lần thứ I. Danh mục này 

sau đó đã được cập nhật, điều chỉnh và ban hành vào các năm 1989, 1995, 1999 và 2005. 

Danh mục thuốc thiết yếu lần thứ V được ban hành gần đây nhất vào năm 2005. Từ danh mục 

lần thứ III, thuốc thiết yếu được phân chia theo tuyến điều trị với trình độ chuyên môn khác 

nhau. Số lượng, mặt thuốc cũng như dạng đóng gói đều thay đổi theo thời gian, phụ thuộc 

vào mô hình bệnh tật cũng như điều kiện kinh tế xã hội của thời điểm ban hành. Danh mục 

thuốc dùng cho tuyến y tế cơ sở do Bộ Y tế ban hành chỉ mang tính chất hướng dẫn, các địa 

phương căn cứ vào mô hình bệnh tật của địa phương mình để xây dựng danh mục cụ thể phù 

hợp. Các thuốc được chọn là những thuốc generic, sẵn có, hiệu lực cao, ít tác dụng phụ, ít độc 

và rẻ tiền.  

Ngoài danh mục thuốc thiết yếu, ngày 1/2/2008, Bộ Y tế đã ban hành Danh mục thuốc 

chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở để các đơn vị này 

lựa chọn thuốc, bảo đảm nhu cầu điều trị và thanh toán cho các đối tượng có thẻ 

BHYT [129]. Danh mục thuốc chủ yếu nếu được tuân thủ nghiêm ngặt sẽ có tác dụng tốt 

trong việc hướng tới sử dụng thuốc an toàn hợp lý tại các cơ sở y tế. Sắp tới Danh mục thuốc 

chủ yếu sẽ được thay thế bằng Danh mục thuốc được BHYT thanh toán. 
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Chính sách quốc gia về thuốc giai đoạn 1996–2000 đã đề ra mục tiêu “Bảo đảm cung 

ứng thường xuyên và đủ thuốc có chất lượng đến người dân. Bảo đảm sử dụng thuốc hợp lí, 

an toàn, có hiệu quả.” [130].  

Dự thảo chính sách quốc gia về dược giai đoạn 2011–2020, tầm nhìn 2030 và dự thảo 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đã đặc biệt coi trọng chính sách thuốc thiết 

yếu và chính sách thuốc generic [131], cụ thể như sau:  

 Nhà nước thúc đẩy việc nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu, cung ứng thuốc thiết 

yếu; bảo đảm cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo, dân tộc ít người, người dân ở 

vùng sâu, vùng xa, miền núi đều có điều kiện lựa chọn, sử dụng các thuốc thiết yếu để 

chữa các bệnh thông thường ở mọi lúc, mọi nơi với chất lượng thuốc tốt, số lượng đủ, 

dạng bào chế phù hợp, sử dụng an toàn và giá thuốc hợp lý. 

 Chính sách thuốc generic phải được coi là chính sách nền tảng trong sản xuất, xuất 

nhập khẩu, cung ứng và sử dụng thuốc... Thuốc generic được ưu tiên toàn diện từ 

đăng ký lưu hành, sản xuất, xuất- nhập khẩu, cung ứng và sử dụng. Kê đơn, sử dụng 

thuốc generic đạt chuẩn tương đương sinh học thay thế các thuốc biệt dược gốc nhập 

khẩu phải trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của ngành y tế.  

4.1.2. Thực trạng tiếp cận thuốc 

Kết quả, tiến bộ  

Mạng lưới cung ứng thuốc  

Mạng lưới cung ứng thuốc của Việt Nam bao phủ hầu hết các địa bàn, vươn rộng tới 

tận tuyến xã với tủ thuốc của TYT xã và các điểm bán lẻ thuốc (nhà thuốc tư nhân, đại lý bán 

thuốc,…), giúp cho người dân có thể tiếp cận được thuốc nói chung và thuốc thiết yếu nói 

riêng một cách dễ dàng. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, 98,9% các xã có nhà TYT [132]; 

hầu hết các TYT xã đều có quầy/tủ thuốc. Số nhà thuốc tư trên toàn quốc năm 2011 là 

10 250, đưa tổng số điểm bán lẻ thuốc lên tới gần 44 000 [133], trung bình cứ 2000 dân có 

một điểm bán thuốc. Chất lượng mạng lưới cung ứng thuốc được tăng cường thông qua việc 

ban hành và thúc đẩy lộ trình thực hiện các nguyên tắc thực hành phân phối thuốc tốt (GDP), 

thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP) và thực hành nhà thuốc tốt (GPP). Tính đến năm 2012 đã 

có 3950 nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP, chiếm tỷ lệ 39% tổng số nhà thuốc trên toàn 

quốc [28]. 

Nhà nước cũng định hướng chính sách ưu tiên phát triển các cơ sở bán lẻ, các điểm 

cấp phát thuốc ở những vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa để bất kỳ người dân nào 

cũng có thuốc để sử dụng khi ốm đau. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án “Phát 

triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” trong đó quan tâm đến việc bảo đảm tiếp cận 

thuốc thiết yếu cho người dân khu vực này. Thực hiện đề án này, 100% tầu thuyền sẽ được 

trang bị đủ thuốc, trang thiết bị y tế theo quy định. 

Tại các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến trung ương, ngoài khoa dược chịu trách 

nhiệm cung cấp thuốc cho bệnh nhân nội trú, còn có quầy thuốc bệnh viện, chủ yếu cung cấp 

thuốc cho bệnh nhân ngoại trú.  

Tính sẵn có của thuốc thiết yếu tại các cơ sở y tế và hộ gia đình 

Tại các bệnh viện, việc đấu thầu cung ứng thuốc được tổ chức thực hiện thường 

xuyên để bảo đảm đủ thuốc cho KCB. Nghiên cứu đánh giá thực hiện chính sách quốc gia về 

thuốc năm 2005 cho thấy hầu hết các loại thuốc thiết yếu đều có sẵn tại các cơ sở y tế các 

tuyến. Trong số 35 loại thuốc thiết yếu trong danh mục được lựa chọn để khảo sát, số thuốc 
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trung bình có sẵn tại các quầy thuốc là 26,0 (đạt 74,3%); TYT là 22,4 (đạt 64,0%); quầy 

thuốc bệnh viện là 26,6 (đạt 76,0%) và ở các nhà thuốc tư là 28,5 (đạt 81,4%) [134].  

Theo kết quả khảo sát năm 2010 với 30 tên thuốc được lựa chọn (Hình 13), tỷ lệ sẵn 

có của thuốc thiết yếu tại cơ sở y tế công lập là 55,9%; nhà thuốc bệnh viện là 56,4% và nhà 

thuốc tư là 55,3%. Tỷ lệ thuốc thiết yếu sẵn có giảm dần từ bệnh viện tuyến trung ương 

(71,7%); bệnh viện tỉnh, thành phố (68,1%) đến bệnh viện huyện (58,8%) và thấp nhất ở 

TYT xã (28,3%) [28]. 

Hình 13: Tỷ lệ có thuốc tại một số địa bàn nghiên cứu, 2010 

 
Chú thích: Tỷ lệ có thuốc trung bình là giá trị trung bình tỷ lệ có thuốc của 30 thuốc trong danh mục khảo sát. 

Tỷ lệ các hộ gia đình có thuốc trong nhà khá cao. Một nghiên cứu trường hợp cho 

thấy tỷ lệ này là hơn 70%, trong đó có những thuốc còn lại từ lần điều trị trước và có cả 

những thuốc tích trữ có chủ đích, để dùng khi ốm đau. Hộ gia đình có mức thu nhập càng 

cao, tỷ lệ số thuốc dự trữ càng cao [135].  

Tiếp cận thuốc đối với một số bệnh thuộc chương trình quốc gia y tế  

Thuốc phục vụ cho các chương trình mục tiêu quốc gia, như chương trình phòng 

chống lao, tâm thần… được mua từ nguồn NSNN. Chương trình quốc gia phòng và chống 

bệnh lao, bệnh tâm thần được thực hiện tốt ở tuyến cơ sở. Các bệnh nhân lao phổi, bệnh nhân 

tâm thần được điều trị miễn phí. Không có hiện tượng thiếu các thuốc đặc chủng này tại y tế 

cơ sở.  

Với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng 

chống HIV/AIDS của Tổng thống Mỹ (PEPFAR), Quỹ Toàn cầu (Global Fund), việc điều trị 

ARV miễn phí cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS đang được thực hiện trên diện rộng. Năm 

2012, số người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn được tiếp cận với dịch vụ điều trị bằng thuốc ARV 

là 72 834 (kế hoạch: 72 000). Khoảng 94% phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ được 

điều trị dự phòng bằng ARV[44]. Cùng với việc tăng số lượng người được điều trị ARV, 

công tác cảnh giác dược, phát hiện tác dụng phụ của thuốc ARV cũng bắt đầu được thực 

hiện. Hiện nay Cục Phòng, chống HIV/AIDS đang điều phối toàn bộ các nguồn thuốc ARV 

do các chương trình, dự án hỗ trợ để cung cấp cho bệnh nhân [44]. Hoạt động can thiệp giảm 

thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV bằng việc áp dụng điều trị thay thế bằng methadone 

cũng đã triển khai ở 60 điểm điều trị thuộc 14 tỉnh, thành.  
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Các bệnh nhân nhiễm HIV được dự phòng lao bằng isoniazid (INH). Chương trình 

HIV và Dự án phòng chống lao quốc gia đã cùng xây dựng quy chế phối hợp, khung kế 

hoạch lồng ghép hoạt động giữa 2 chương trình giai đoạn 2012–2015. Các văn bản hướng 

dẫn kỹ thuật liên quan đến phát hiện tích cực bệnh lao và dự phòng mắc lao ở người nhiễm 

HIV cũng đã hoàn thiện và đang trình để được phê duyệt [44]. 

Giá thuốc và tài chính cho thuốc 

Giá thuốc phù hợp với khả năng chi trả là một yếu tố quan trọng trong khung tiếp cận 

thuốc của WHO [136]. Ở Việt Nam, theo Luật Dược năm 2005, các cơ sở sản xuất, xuất 

khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc được tự định giá thuốc trên cơ sở cạnh tranh của thị trường; 

đồng thời chịu sự quản lý bình ổn của Nhà nước. Giá thuốc thanh toán BHYT trong các bệnh 

viện công lập được kiểm soát chủ yếu thông qua cơ chế đấu thầu. Kê khai, công bố thông tin 

về giá nhằm cải thiện tính minh bạch là một trong những cơ chế chính của Việt Nam nhằm ổn 

định giá thuốc [137]. 

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy sau một thời gian tăng cao, chỉ số tăng giá 

nhóm hàng dược phẩm những gần đây đã từng bước được kiềm chế. Trong nhiều năm trở lại 

đây, mức tăng giá nhóm hàng dược phẩm luôn thấp hơn mức tăng giá hàng tiêu dùng nói 

chung. Năm 2012, hàng dược phẩm tăng giá 5,27% trong khi giá hàng tiêu dùng nói chung 

tăng 6,81% [27]. Không như đối với thuốc biệt dược gốc, giá thuốc generic ở Việt Nam 

không cao hơn nhiều so với mức trung bình trên thế giới. Một khảo sát trên 36 mặt hàng 

thuốc có cùng tên thương mại, cùng hoạt chất, cùng nồng độ và hàm lượng năm 2012 cho 

thấy 25 mặt hàng thuốc ở Thái Lan và 23 mặt hàng thuốc ở Trung Quốc có giá trúng thầu cao 

hơn ở Việt Nam từ 1,03 lần đến 6,64 lần [27]. Nhìn chung, người dân Việt Nam khi đau ốm 

có thể chi trả được tiền thuốc đối với thuốc generic [28].  

Chi phí thuốc chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi cho y tế nói chung và chi tiêu của các 

bệnh viện nói riêng. BHYT đóng vai trò quan trọng trong cung cấp tài chính cho thuốc với 

khoảng 70% chi phí dành cho việc chi trả tiền thuốc. Tỷ lệ người có BHYT tăng là một điều 

kiện quan trọng để tăng khả năng tiếp cận thuốc của bệnh nhân (xem thêm Chương IV, Mục 

3).  

Khó khăn, thách thức 

Thực hiện chính sách thuốc thiết yếu 

Luật Dược năm 2005 chưa đề cập đến chính sách về thuốc thiết yếu để bảo đảm khả 

năng tiếp cận thuốc của người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. 

Luật cũng chưa quy định cụ thể chính sách về thuốc generic, về tiêu chí hiệu quả chi phí để 

lựa chọn thuốc trong danh mục thuốc (xem chi tiết ở Chương IV, Mục 4) nhằm vừa bảo đảm 

hiệu quả điều trị vừa giảm được chi phí thuốc cho người sử dụng. Luật Sửa đổi, Bổ sung một 

số điều của Luật Dược bao gồm hai chính sách này nhưng chưa được hoàn thiện và ban hành. 

Chính sách quốc gia về dược năm 2011–2020, tầm nhìn 2030 vẫn đang trong giai đoạn dự 

thảo. 

Danh mục thuốc thiết yếu chậm được bổ sung cập nhật. Danh mục thuốc thiết yếu lần 

V năm 2005 đã lạc hậu, một số thuốc đã không còn được sử dụng trên thực tế, các thuốc điều 

trị các bệnh mạn tính không lây chưa được bổ sung cho tuyến xã. TYT xã thiếu thông tin 

thuốc, một số xã không có cả danh mục thuốc thiết yếu và thiếu sách chuyên môn cho công 

tác KCB và bán thuốc.  

Việc lựa chọn thuốc chưa được thực hiện tốt dựa trên các tiêu chí an toàn, hiệu quả và 

đặc biệt là tính hiệu quả chi phí. Một số loại thuốc rất đắt tiền nhưng không có bằng chứng về 

hiệu quả vẫn được cấp phép lưu hành và có trong danh mục thuốc do BHYT chi trả với mức 
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chi phí cao. Ví dụ Citicoline, một thuốc mà Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) 

không cấp phép, vì không có tác dụng, nhưng vẫn được cấp visa vào Việt Nam và vẫn được 

BHYT chi trả với mức giá lên tới trên 60 000 đồng một viên.  

Mạng lưới cung ứng thuốc 

Các điểm bán thuốc chưa được phân bố đều khắp, tập trung nhiều ở các vùng đô thị, 

thành phố lớn [138]. Mạng lưới phân phối thuốc ở các vùng khó khăn, khu vực miền núi, hải 

đảo còn hạn chế. Việt Nam có bờ biển dài và có nhiều đảo ven bờ cũng như đảo xa bờ, có 28 

tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương (với số dân 43,9 triệu người, khoảng một nửa 

dân số của cả nước). Tuy nhiên, việc bảo đảm tiếp cận thuốc cho người dân ở khu vực biển 

đảo chưa tốt: một số đảo không có quầy thuốc (23,6%), quầy thuốc không có thuốc, hoặc 

không đủ thuốc theo đơn của bác sĩ (35%), giá thuốc đắt hơn so với nơi khác (27,6%) và 

thuốc không bảo đảm chất lượng (13,6%).  

Tính sẵn có thuốc 

Tính sẵn có của thuốc nói chung và thuốc thiết yếu nói riêng tại các TYT xã vẫn chưa 

đáp ứng được nhu cầu cho CSSK [139]. Số tên thuốc tại TYT không nhiều, trung bình ở 110 

TYT xã là 70,6  26,2 thuốc, trong đó số thuốc thiết yếu là 34,0  12,1 loại, chiếm 49% 

[139]. Theo hai nghiên cứu đánh giá chính sách quốc gia về thuốc năm 2005 và 2010, mặc dù 

các thuốc thiết yếu được lựa chọn phân tích có khác nhau, nhưng tỷ lệ sẵn có thuốc thiết yếu 

năm 2010 thấp hơn năm 2005 cũng có thể coi là một dấu hiệu về sự quan tâm chưa đúng mức 

trong việc thực hiện chính sách thuốc thiết yếu.  

Tiếp cận thuốc cho các nhóm đối tượng dễ tổn thương 

Tính sẵn có của thuốc cho các đối tượng dễ tổn thương chưa được đánh giá đầy đủ. 

Nghiên cứu đánh gíá thực hiện chính sách quốc gia về thuốc cho thấy thuốc cho trẻ em có tỷ 

lệ sẵn có thấp: 43% bệnh viện tỉnh và 50% TYT được khảo sát không có bất kỳ loại thuốc 

dành cho trẻ em nào trong số 3 thuốc khảo sát. Hầu như không có bệnh viện nào ở cả tuyến 

trung ương và tỉnh có đủ cả 3 loại thuốc [28]. 

Hơn 90% thuốc ARV hiện nay được cấp phát miễn phí dựa vào nguồn viện trợ của 

các tổ chức quốc tế. Trong thời gian tới, khi các tổ chức này dừng viện trợ, người nhiễm 

HIV/AIDS sẽ có nguy cơ không có khả năng tiếp cận với thuốc điều trị, nhất là trong bối 

cảnh giá thuốc sẽ tăng mạnh do phải tuân thủ quy chế về bản quyền sở hữu trí tuệ khi Việt 

Nam tham gia Hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế chiến 

lược xuyên Thái Bình Dương [140]. 

Sử dụng thuốc chưa hợp lý 

Tại cộng đồng, tỷ lệ tự điều trị và/hoặc hỏi ý kiến người bán thuốc khi đau ốm thường 

chiếm tỷ lệ cao, lên đến 73% [141]. Điều này đã dẫn đến tình trạng lạm dụng kháng sinh với 

71% số trẻ nhiễm trùng hô hấp cấp nhẹ cũng được dùng kháng sinh [142]. Các corticosteroid 

tác dụng toàn thân cũng thường được các bà mẹ dùng cho trẻ, vì muốn trẻ khỏi bệnh nhanh, 

mặc dù vẫn biết thuốc có nhiều tác dụng phụ [143]. Người bán thuốc và người dân vẫn chưa 

tuân thủ quy chế bán thuốc theo đơn. Tại các điểm bán thuốc lẻ người dân vẫn có thể dễ dàng 

mua được kháng sinh và corticoid mà không cần đơn thuốc của bác sĩ.  

Tình trạng lạm dụng kháng sinh vẫn diễn ra khá phổ biến trong các cơ sở y tế. Tỷ lệ 

có đơn thuốc là kháng sinh tại các TYT là 71,2%, có nơi lên đến 95% [144]; tỷ lệ này là 

60,6% ở bệnh viện [145] và có thể lên đến 75,5% trong nhóm bệnh nhân nội trú [134]. Theo 

khảo sát mới đây của Viện Chiến lược và Chính sách y tế, tỷ lệ đơn thuốc có kháng sinh 

chung là 49,2%; cao hơn các nước có thu nhập trung bình (43,3%) và có sự dao động khá 
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lớn: 60% ở tuyến xã, 40% ở tuyến tỉnh và 30% ở tuyến trung ương (Hình 14). Việc sử dụng 

kháng sinh phổ biến tại tuyến dưới trong điều kiện hạn chế về xét nghiệm vi sinh, thử kháng 

sinh đồ càng làm vấn đề vi khuẩn kháng thuốc thêm trầm trọng. Một nghiên cứu cho thấy các 

chủng Streptococcus pneumonia kháng penicillin 71,4%, kháng erythromycin 92,1%; 75% 

các chủng pneumococci kháng với ba hoặc trên ba kháng sinh [142]. 

Hình 14: Tỷ lệ đơn thuốc có kháng sinh tại các cơ sở y tế công lập, 2010 

 
Nguồn: Nguyen Quynh Hoa, 2010 [142]  

 

Trong khi đó, hoạt động của các Hội đồng Thuốc và điều trị chưa thực sự có tác dụng 

thúc đẩy việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Số lượng các phác đồ điều trị chưa nhiều và chưa 

cập nhật thường xuyên, việc giám sát thực hiện phác đồ điều trị không chặt chẽ, dẫn đến tỷ lệ 

tuân thủ điều trị không cao. Trong tổng số 531 trường hợp chẩn đoán viêm phế quản mạn 

tính, có 44,3% trường hợp không kê một loại thuốc nào theo phác đồ hướng dẫn điều trị 

bệnh, tỷ lệ kê đơn thuốc theo phác đồ điều trị cho bệnh này ở bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và 

trung ương tương ứng 67,7%; 55,8% và 50,2% [145]. Kết quả phân tích 30 loại thuốc thường 

được chỉ định sử dụng có chi phí lớn nhất cho thấy một số thuốc có hiệu quả điều trị không 

cao (như glucosamin, gingko biloba) [146].
 
 

Thuốc thiết yếu chưa được chú trọng sử dụng trong thực tế tại bệnh viện. Tỷ lệ thuốc 

thiết yếu được sử dụng trong các đơn thuốc khám bệnh là 40,8%, (thống kê của WHO tại hầu 

hết các nước là trên 80%) và càng lên tuyến trên việc sử dụng thuốc thiết yếu càng giảm đi 

[28]. Danh mục thuốc chủ yếu cũng không được tuân thủ chặt chẽ. Nhiều trường hợp bệnh 

nhân được gợi ý để chi tiền túi cho những thuốc đắt tiền, ngoài danh mục.  

Nguyên tắc sử dụng thuốc generic chưa được quan tâm một cách đúng mực, tỷ lệ 

thuốc được kê tên generic ở các bệnh viện nghiên cứu là 28%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ ước 

tính chung của thế giới là 80% [28]. Tâm lý kê đơn, sử dụng thuốc biệt dược gốc dẫn đến 

thiếu sự quan tâm đúng mức từ phía người cung ứng và người sử dụng thuốc đối với các loại 

thuốc thiết yếu có tên generic và làm tiêu tốn nguồn lực cho các loại thuốc không thật sự cần 

thiết, dẫn đến thiếu nguồn lực dành cho thuốc thiết yếu. Điều đáng nói là chưa có một chế tài 

nào cho việc kê đơn thuốc không theo tên generic. 

 Giá thuốc và tài chính cho thuốc 

Một số nghiên cứu cho thấy giá thuốc ở Việt Nam cao hơn so với giá tham khảo quốc 

tế [147]. Kết quả khảo sát giá thuốc năm 2010 cho thấy giá thuốc bán lẻ đến tay bệnh nhân 

27,7 

40,8 

56,6 

63,5 

49,2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

BV trung ương BV tỉnh BV huyện TYT xã Chung 

P
h

ần
 t

ră
m

 



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013 

 102 

cao gấp 12,1 lần so với giá tham khảo quốc tế đối với biệt dược của nhà phát minh và cao gấp 

1,4 lần thuốc generic có giá thấp nhất [28]. So sánh với số liệu của WHO, chỉ số giá thuốc 

của Việt Nam tương đối cao đối với thuốc biệt dược độc quyền song lại tương đối thấp đối 

với thuốc generic. Việc tổ chức đấu thầu mua thuốc được tổ chức phân tán với 1046 cơ sở 

thực hiện đấu thầu mua thuốc trên toàn quốc dẫn đến có sự chênh lệch khá lớn về giá trúng 

thầu mua thuốc. Thực tế giá cùng một loại thuốc, cùng hàm lượng, cùng một đường dùng vào 

cùng một thời điểm vẫn có thể khác nhau giữa các địa phương và giữa các bệnh viện trên 

cùng một địa bàn, tạo ra sự lãng phí đáng kể [29]. Việc có quá nhiều loại mặt hàng thuốc 

cũng khiến cho việc quản lý giá trở nên khó khăn hơn.
 

Tổng trị giá tiền thuốc sử dụng tăng đáng kể hằng năm chiếm khoảng 42% tổng chi 

cho y tế. Chính giá thuốc cao cùng với việc sử dụng thuốc chưa hợp lý là những nguyên nhân 

làm gia tăng chi phí thuốc, tạo nên gánh nặng chi trả và cản trở khả năng tiếp cận của người 

dân với thuốc nói riêng và dịch vụ y tế nói chung. Tuy nhiên tỷ lệ tiền vốn dành cho thuốc 

thiết yếu chưa cao (51,5%). Ba phần tư số TYT xã nghiên cứu vẫn thiếu vốn dành cho thuốc. 

Nguồn tài chính cho thuốc chủ yếu vẫn đến từ hộ gia đình, chiếm 72% tổng chi phí, trong đó 

chi phí cho mua thuốc tự điều trị chiếm 58% còn mua thuốc khi đi KCB tại các cơ sở y tế chỉ 

chiếm 14% [11]. 

Việc quản lý giá thuốc vẫn còn nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân, trước hết là chưa 

giám sát và bảo đảm thực hiện tốt các quy định về định giá, đấu thầu, kê đơn, v.v. và thiếu cơ 

quan được giao trách nhiệm chính làm đầu mối quản lý giá thuốc; khó khăn trong kiểm soát 

giá thuốc nhập khẩu trong khi thuốc sản xuất trong nước chỉ mới đáp ứng chưa đầy 50% về 

giá trị, lại bị động về nguồn nguyên liêu (90% phải nhập khẩu); quy định về đấu thầu thuốc 

vẫn còn một số vướng mắc, chưa tổ chức được việc đấu thầu tập trung quốc gia; việc kiểm 

soát giá thông qua thặng số bán buôn toàn chặng mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm.  

Sau khi tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, dự 

kiến giá thuốc, nhất là các thuốc biệt dược mới có khả năng tăng gấp đôi trong vòng 5 năm 

tới và có tới 58% thuốc có thể nằm ngoài mức chi trả của người dân [140]. Điều này sẽ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận thuốc của người dân trong giai đoạn sắp tới. 

Công nghiệp dược trong nước mới chỉ chiếm chưa đầy 1% GDP. Thuốc sản xuất 

trong nước chỉ mới đáp ứng chưa đầy 50% giá trị thuốc được sử dụng trong khi đó 90% 

nguyên liệu vẫn phải nhập ngoại nên chưa chủ động được nguồn thuốc cũng như giá cả. 

4.2 Các vấn đề ưu tiên 

4.2.1. Tiếp cận thuốc của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và các đối tượng khó khăn 
còn hạn chế 

 Mạng lưới phân phối thuốc còn bất hợp lý, cung ứng và tiếp cận thuốc tại các vùng 

khó khăn còn hạn chế.  

 Nguy cơ khó tiếp cận thuốc của người nhiễm HIV/AIDS, ung thư, bệnh lao, viêm gan 

B, C. 

4.2.2. Sử dụng thuốc chưa an toàn hợp lý 

 Quản lý, kê đơn và sử dụng thuốc chưa hợp lý. 

 Mua, bán thuốc không theo đơn thuốc còn phổ biến. 
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4.2.3. Giá thuốc chưa được kiểm soát tốt, chi phí thuốc cao, tạo gánh nặng cho người 
sử dụng 

 Chưa có một cơ quan đầu mối có đủ thẩm quyền và một cơ chế hiệu quả trong quản lý 

giá thuốc. 

 Bất cập trong việc lựa chọn thuốc cũng như đấu thầu, cung ứng thuốc. 

 Việc kê đơn, sử dụng thuốc generic chưa được chú trọng tại các cơ sở y tế.  

4.3. Khuyến nghị 

Để giải quyết các vấn đề ưu tiên nói trên, báo cáo đã đề xuất các nhóm giải pháp sau:  

4.3.1. Tăng khả năng tiếp cận thuốc của nhân dân  

Ngắn hạn 

 Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu tại các cơ sở y tế ở vùng xa xôi, hải đảo, miền núi. 

 Tăng số tên thuốc tại TYT xã, bao gồm các thuốc điều trị các bệnh mạn tính; cung cấp 

tài liệu và thông tin thuốc cho TYT xã.  

 Tăng cường tìm kiếm nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho các khu vực khó khăn 

và các đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế. 

 Có phương án bảo đảm thuốc cho các bệnh nhân AIDS, các bệnh nhân ung thư, lao, 

viêm gan B, C… 

 Ban hành danh mục thuốc thiết yếu lần thứ VI. 

Dài hạn 

 Xây dựng chính sách hỗ trợ giá thuốc thiết yếu cho các vùng khó khăn. 

 Bảo đảm tiếp cận thuốc cho người dân ở khu vực biển đảo theo đề án “Phát triển y tế 

biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”.  

 Xây dựng cơ chế tài chính hỗ trợ cho các nhóm đối tượng yếu thế.  

 Cập nhật danh mục thuốc thiết yếu mỗi 5 năm/lần và phổ biến đến tận tuyến y tế cơ 

sở. 

4.3.2. Sử dụng thuốc an toàn hợp lý 

Ngắn hạn 

 Tăng cường vai trò của Hội đồng Thuốc và điều trị ở các bệnh viện trong việc xây 

dựng, cập nhật và giám sát việc tuân thủ các phác đồ điều trị chuẩn, tổ chức bình bệnh 

án, và thực hiện nghiêm túc quy định sử dụng thuốc generic trong kê đơn và bệnh án. 

 Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế mua và bán thuốc theo đơn. 

 Chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng chi hoa hồng cho bác sĩ, tác động tới việc kê 

đơn, sử dụng thuốc của các cơ sở điều trị [148]. 

 Kiểm soát chặt chẽ việc quảng cáo thuốc trên các phương tiện truyền thông đại chúng 

và ở các quầy thuốc. 

 Định kỳ tiến hành các chiến dịch truyền thông, giáo dục về sử dụng thuốc hợp lý để 

nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của tự điều trị, đặc biệt đối với 

thuốc kháng sinh. 
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Dài hạn 

 Xây dựng phác đồ điều trị chuẩn cho các bệnh thường gặp đối với các tuyến.  

 Quy định thời gian sửa đổi danh mục thuốc thiết yếu. 

 Tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho các labo vi sinh của các bệnh viện bảo đảm 

việc thử kháng sinh đồ trước khi dùng kháng sinh. 

 Xây dựng hệ thống giám sát kháng sinh toàn quốc.  

4.3.3. Kiểm soát giá thuốc, giảm dần tỷ trọng chi phí cho thuốc trong chi tiêu y tế 

Ngắn hạn 

 Thí điểm và đánh giá biện pháp quản lý giá thuốc bằng thặng số bán buôn tối đa toàn 

chặng. Chỉnh sửa các bất cập trong các quy định hiện hành về đấu thầu thuốc. 

 Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011. 

 Tăng tỷ lệ người dân, (đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương) có BHYT.  

 Tăng tỷ lệ tiền vốn dành cho thuốc thiết yếu; tăng vốn dành cho thuốc của TYT xã. 

Dài hạn 

 Nghiên cứu để kiến nghị sửa đổi Luật Dược năm 2005 theo hướng tăng cường phối 

hợp và quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành nhằm tăng cường tính 

hiệu quả trong phối hợp quản lý giá thuốc. Thực hiện đấu thầu toàn quốc đối với các 

bệnh viện. Áp dụng dạng bào chế riêng cho các bệnh viện. 

 Có kế hoạch thực hiện chủ trương “Tăng cường khả năng sản xuất thuốc generic trong 

nước với quy cách đóng gói lớn, cung ứng thẳng từ nhà sản xuất tới cơ sở khám chữa 

bệnh.”  
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Chương IV: Bảo vệ tài chính để thực hiện bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân 

Để thực hiện mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân, điều quan trọng trước tiên là phải xây 

dựng hệ thống tài chính y tế có khả năng bảo đảm cho mọi người có thể tiếp cận với dịch vụ 

y tế mà không vấp phải khó khăn về tài chính. Muốn vậy, phải tăng thêm nguồn lực tài chính 

cho y tế, sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực hiện có và thực hiện các cơ chế chia sẻ để bảo vệ 

người dân tránh rơi vào nghèo đói do chi trả trực tiếp cho dịch vụ y tế.  

Chương này sẽ phân tích hiện trạng, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện một số cơ 

chế bảo vệ tài chính để thực hiện bao phủ CSSK toàn dân, bao gồm giảm chi tiêu tiền túi của 

hộ gia đình khi đau ốm; trợ giúp một số nhóm đối tượng khó khăn và đối tượng cần được ưu 

tiên; BHYT; huy động nguồn lực tài chính; nâng cao hiệu suất sử dụng các nguồn lực hiện 

có; hoàn thiện phương thức chi trả nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ tài chính cho người dân.  

1. Giảm chi phí từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế  

Theo WHO, chi phí từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế (OOP = Out-of-pocket health 

payments) là các khoản mà hộ gia đình phải chi trả trực tiếp cho việc sử dụng dịch vụ y tế của 

các thành viên. Chi phí từ tiền túi thường bao gồm phí, lệ phí KCB, tiền mua thuốc, vật tư y 

tế và tiền trả cho các dịch vụ bệnh viện… Chi phí từ tiền túi cho y tế không bao gồm các 

khoản chi đã được BHYT thanh toán và thường không tính chi cho đi lại và ăn uống đặc biệt 

[149, 150]. 

Chi phí từ tiền túi cho y tế của hộ gia đình thuộc nhóm chi tư (private expenditure) 

cho y tế, tức là chi trực tiếp của từng hộ gia đình riêng biệt, phụ thuộc vào khả năng chi trả 

của hộ gia đình, không có sự chia sẻ rủi ro như các nguồn chi công (public expenditure) - 

nguồn tài chính từ chi trả trước đã được tập hợp thành quỹ (NSNN, quỹ BHYT xã hội…). 

Ngoài các khoản chi trả cho y tế từ tiền túi của hộ gia đình, chi tư còn gồm các khoản chi cho 

BHYT tư nhân, các khoản tài trợ của các tổ chức xã hội, từ thiện và các khoản chi trả trực 

tiếp của chủ sử dụng lao động cho các dịch vụ y tế. Ở Việt Nam, chi phí từ tiền túi của hộ gia 

đình chiếm khoảng 92,7% chi tư cho y tế [151], và trên 50% tổng chi của toàn xã hội cho y 

tế. Theo tài khoản y tế quốc gia, trong các khoản chi trả cho y tế từ tiền túi của hộ gia đình, tỷ 

lệ chi cho các cơ sở y tế tư nhân tăng từ 20% năm 1998 lên trên 30% năm 2001, nhưng lại 

giảm để năm 2009 không khác nhau nhiều, chỉ ở mức 22%, trong khi chi cho y tế công lập 

tăng từ 12% năm 1998 lên 44% năm 2009 và chi cho tự điều trị giảm rõ rệt xuống còn 35% 

[11]. 

Tỷ lệ chi phí từ tiền túi của hộ gia đình so với tổng chi cho y tế càng lớn thì khả năng 

chia sẻ rủi ro về tài chính càng ít và người nghèo càng khó tiếp cận với các dịch vụ y tế, do 

đó tính công bằng của hệ thống y tế càng thấp. Chi phí từ tiền túi làm cho hộ gia đình phải cắt 

giảm các khoản chi cần thiết khác như chi cho lương thực, thực phẩm, quần áo, nhu yếu 

phẩm, chi cho học hành của con cái… Theo WHO, với tỷ lệ chi phí từ tiền túi của hộ gia đình 

lớn hơn 30% tổng chi cho y tế thì khó có thể đạt được bao phủ CSSK toàn dân [152, 153].  

Khi chi phí từ tiền túi của hộ gia đình bằng hoặc lớn hơn 40% khả năng chi trả của hộ 

gia đình (là phần thu nhập còn lại của hộ gia đình sau khi đã chi cho lương thực thực phẩm) 

thì đó là chi phí y tế thảm họa (CATA) [150]. Chi phí từ tiền túi của hộ gia đình cũng có thể 

gây ra tình trạng nghèo hóa (IMPOOR), khi chi trả trực tiếp cho y tế làm cho khả năng chi 

cho các khoản thiết yếu của hộ gia đình bị giảm xuống dưới ngưỡng nghèo đói. 
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Bao phủ CSSK toàn dân và công bằng chỉ đạt được khi người dân không phải chịu chi 

phí y tế thảm họa và không phải rơi vào nghèo đói do phải chi trả trực tiếp cho y tế.  

1.1. Thực trạng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình, chi phí y tế thảm họa 
và tình trạng nghèo hóa do chi phí từ tiền túi tại Việt Nam 

Các hoạt động y tế tại Việt Nam đang được bảo đảm bởi 5 nguồn tài chính, bao gồm 

NSNN, BHYT, tài trợ nước ngoài, chi phí từ tiền túi của hộ gia đình và một số nguồn tài 

chính tư khác. Trong số các nguồn tài chính y tế nêu trên, chi phí từ tiền túi của hộ gia đình 

luôn luôn chiếm tỷ trọng cao. Mặc dù tỷ trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình trong tổng 

chi cho y tế ở Việt Nam đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây nhưng con số này 

luôn luôn cao hơn 50% (Hình 15) [11].  

Hình 15: Tỷ lệ các nguồn tại chính y tế tại Việt Nam, 1999–2010 

 
Nguồn: Tài khoản Y tế Quốc gia, 2011 

Tỷ trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình trong tổng chi cho y tế ở Việt Nam tương 

đối cao so với một số quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới (Hình 16) [154] và cao 

hơn nhiều so với mức 30-40% được WHO khuyến cáo [152].  
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Hình 16: Tỷ lệ chi phí từ tiền túi của hộ gia đình trong tổng chi cho y tế tại một số 
quốc gia châu Á, 2007 

 
Nguồn: Tangcharoensathien V et al, 2011 [154] 

Kết quả phân tích số liệu của các cuộc điều tra mức sống dân cư trong 5 chu kỳ điều 

tra từ năm 2002 đến năm 2010 cho thấy số lượng sử dụng dịch vụ y tế và mức chi phí từ tiền 

túi của hộ gia đình đều có xu hướng tăng theo thời gian (Hình 17, Bảng 5). Từ năm 2002, tỷ 

trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình cho các dịch vụ nội trú và ngoại trú có mức tương 

đương nhau và chiếm khoảng 40% tổng chi cho y tế của hộ gia đình. Các chi phí y tế khác 

như tự mua thuốc, vật tư y tế và mời thầy thuốc về nhà khám chiếm tỷ trọng thấp hơn 

(khoảng 20% trong tổng chi). 

 

Hình 17: Số lần sử dụng dịch vụ y tế/người/năm, 2002~2010 

  
Nguồn: WHO, Đại học Y Hà Nội, 2012 
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Bảng 5: Mức chi cho y tế từ tiền túi của hộ gia đình trung bình/hộ/tháng (theo giá hiện 
hành và giá so sánh năm 2010), 2002~2010 

Năm Chi y tế theo giá hiện hành (1000 
đồng/tháng) 

Chi y tế theo giá so sánh 
năm 2010 ( 

(nghìn đồng/tháng) 

2002 67,3 119,7 

2004 126,4 175,4 

2006 140,0 175,9 

2008 201,3 220,8 

2010 243,0 243,0 

Chú thích: Giá so sánh là giá hiện hành điều chỉnh theo chỉ số giá cả dược phẩm, y tế. 

Nguồn: WHO, Đại học Y Hà Nội, 2012 [155] 

Chi từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế chiếm khoảng 8,3-11,0% khả năng chi trả của 

hộ gia đình (OOP/khả năng chi trả) và khoảng 4,6-6,0% tổng chi tiêu của hộ gia đình 

(OOP/chi tiêu). Mặc dù đã có xu hướng giảm trong những năm gần đây song vẫn đang ở mức 

cao (Hình 18). 

Hình 18: Tỷ lệ chi từ tiền túi của hộ gia đình so với khả năng chi trả (OOP/CTP) và 
tổng chi tiêu (OOP/EXP) của hộ gia đình, 2002~2010 

Nguồn: WHO, Đại học Y Hà Nội, 2012 [155] 

Tỷ lệ và số lượng các hộ gia đình tại Việt Nam phải chịu chi phí y tế thảm họa và 

nghèo hóa do chi phí y tế qua các năm 2002–2010 là tương đối cao. Tỷ lệ hộ gia đình phải 

chịu mức chi phí y tế thảm họa vào năm 2002, 2004, 2006, 2008 và 2010 lần lượt là 4,7%, 

5,7%, 5,1%, 5,5% và 3,9%. Xét về số tuyệt đối, số hộ gia đình phải chịu mức chi phí y tế 

thảm họa vào năm 2002, 2004, 2006, 2008 và 2010 lần lượt là 811 499 hộ, 1 055 910 hộ, 

1 096 177 hộ, 1 151 500 hộ và 862 661 hộ. Tỷ lệ và số lượng các hộ gia đình bị nghèo hóa do 

chi phí y tế qua các năm là 3,4% hay 590 446 hộ vào năm 2002, 4,1% hay 769 505 hộ vào 

năm 2004, 3,1% hay 667 863 hộ vào năm 2006, 3,5% hay 742 587 hộ vào năm 2008, và 

2,5% hay 563 785 hộ vào năm 2010 (Bảng 6) [156]. 
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Bảng 6: Thực trạng chi phí y tế thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế tại Việt Nam, 
2002–2010 

Năm Chi phí y tế thảm họa Nghèo hóa do chi phí y tế 

Số hộ gia đình Tỷ lệ % Số hộ gia đình Tỷ lệ % 

2002 811 499 4,7 590 446 3,4 

2004 1 055 910 5,7 769 505 4,1 

2006 1 096 177 5,1 667 863 3,1 

2008 1 151 500 5,5 742 587 3,5 

2010 862 661 3,9 563 785 2,5 

Nguồn: WHO, Đại học Y Hà Nội, 2012 [155] 

Đáng lưu ý là tỷ lệ và số lượng các hộ gia đình phải chịu chi phí y tế thảm họa và 

nghèo hóa do chi phí y tế đã giảm đi đáng kể vào năm 2010 so với những năm trước đây và 

đặc biệt là so với năm 2008.  

Tỷ lệ chi phí thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế tại Việt Nam là tương đối cao so 

với các nước trong khu vực. Hình 19 cho thấy các chỉ số về chi phí thảm họa và nghèo hóa do 

chi phí y tế của Việt Nam tuy thấp hơn Trung Quốc, nhưng đều cao hơn so với các nước 

trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia năm 2007 (CATA: 4,3%; IMPOOR: 

2,5%) [157], Lào năm 2008 (CATA: 1,7%; IMPOOR: 1,1%) [158] và Phi-líp-pin năm 2009 

(CATA: 1,2%; IMPOOR: 1%) [159]. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chi phí thảm họa tại 

Việt Nam vào năm 1998 là 10,5% và là mức cao nhất trong 59 quốc gia tham gia nghiên cứu 

[149, 160, 161].
 
 

Hình 19: Tỷ lệ chi phí thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế tại một số quốc gia châu 
Á, 2007~2009 

 

Nguồn: WHO, 2011 

1.2. Một số yếu tố liên quan đến chi phí từ tiền túi của hộ gia đình, chi 
phí y tế thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế tại Việt Nam 

Dưới đây sẽ phân tích một số yếu tố liên quan đến mức chi phí từ tiền túi của hộ gia 

đình, chi phí y tế thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế; đưa ra một số nhận định về nguyên 
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nhân dẫn tới thực trạng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình, chi phí y tế thảm họa và nghèo hóa 

do chi phí y tế, làm cơ sở để khuyến nghị các giải pháp nhằm giảm chi phí từ tiền túi của hộ 

gia đình cho y tế.  

Số liệu thống kê cho thấy mặc dù có mức chi phí từ tiền túi thấp hơn (Bảng 7) nhưng 

các hộ không có thẻ BHYT, các hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn và các hộ gia đình 

nghèo lại có tỷ lệ chi phí y tế thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế cao hơn (Bảng 8 và Bảng 

9). Chi phí thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế vẫn xảy ra ở các hộ gia đình có các thành 

viên có BHYT. Tỷ lệ chịu chi phí thảm hoạ vẫn cao nhất ở nhóm nghèo nhất; tỷ lệ nghèo hóa 

do chi phí y tế tuy có giảm bớt ở nhóm nghèo nhất song lại đặc biệt cao ở nhóm cận nghèo. 

Chi phí y tế thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế vẫn xảy ra ở các hộ gia đình thuộc nhóm 

thu nhập trung bình.  

Bảng 7: Mức chi phí từ tiền túi của hộ gia đình trung bình/hộ/tháng theo một số đặc 
tính của hộ gia đình, 2002~2010      

         (Đơn vị tính: đồng) 

 2002 2004 2006 2008 2010 

  Số thô Số hiệu 
chỉnh 

về 2010 

Số thô Số hiệu 
chỉnh 

về 2010 

Số thô Số hiệu 
chỉnh 

về 2010 

Số thô Số hiệu 
chỉnh 

về 2010 

Hộ gia đình có ít nhất 1 người có BHYT  

Không -  106 500 147 762 120 100 150 928 154 500 169 497 200 500 

Có -  108 700 150 814 122 100 153 441 183 300 201 093 237 400 

Nơi cư trú 

Nông thôn 57 700 102 636 90 400 125 424 102 200 128 433 150 800 165 438 208 300 

Thành thị 92 200 145 401 156 500 217 134 170 200 213 888 248 500 272 622 285 800 

Nhóm kinh tế 

Nghèo nhất 20 900 27 543 28 400 39 403 34 900 43 858 53 800 59 022 69 200 

Cận nghèo 34 300 43 104 53 700 74 505 58 800 73 893 93 000 102 027 130 600 

Trung bình 51 400 61 400 80 000 110 995 88 900 111 719 135 100 148 214 190 400 

Khá 74 800 82 061 111 100 154 144 139 400 175 182 188 500 206 798 287 900 

Giàu nhất 148 900 154 027 266 500 369 752 286 700 360 292 420 400 461 208 481 500 

Ghi chú: Số hiệu chỉnh về 2010 dựa trên CPI y tế  

Nguồn: WHO, Đại học Y Hà Nội, 2012 [155] 
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Bảng 8: Tỷ lệ chi phí thảm họa theo một số đặc tính của hộ gia đình, 2002~2010 

 2002 2004 2006 2008 2010 

Hộ gia đình có ít nhất 1 người có BHYT 

Không - 8,0% 7,6% 6,9% 5,5% 

Có - 4,4% 4,5% 5,2% 3,6% 

Nơi cư trú 

Thành thị 1,9% 3,1% 3,0% 3,1% 2,7% 

Nông thôn 5,6% 6,6% 5,9% 6,4% 4,4% 

Nhóm kinh tế 

Nghèo nhất 5,5% 5,5% 6,9% 7,8% 4,7% 

Cận nghèo 4,6% 6,1% 4,6% 6,0% 4,5% 

Trung bình 4,7% 6,4% 4,6% 5,5% 4,1% 

Khá 5,0% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 

Giàu nhất 3,6% 4,9% 4,3% 3,6% 2,5% 

Nguồn: WHO, Đại học Y Hà Nội, 2012 [155] 

 

Bảng 9: Tỷ lệ nghèo hóa do chi phí y tế theo một số đặc tính của hộ gia đình, 
2002~2010 

 2002 2004 2006 2008 2010 

Hộ gia đình có ít nhất 1 người có BHYT 

Không - 5,9% 4,6% 4,5% 4,2% 

Có - 3,1% 2,7% 3,3% 2,2% 

Nơi cư trú 

Thành thị 0,7% 1,2% 0,9% 1,1% 0,8% 

Nông thôn 4,3% 5,2% 4,0% 4,5% 3,3% 

Nhóm kinh tế 

Nghèo nhất 4,6% 6,2% 5,1% 7,5% 5,4% 

Cận nghèo 11,1% 12,1% 9,0% 8,6% 6,0% 

Trung bình 1,0% 2,2% 1,0% 1,5% 0,7% 

Khá 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 

Giàu nhất 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 

Nguồn: WHO, Đại học Y Hà Nội, 2012 [155] 

Một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy các bệnh mạn tính không lây nhiễm có mối 

liên quan với sự gia tăng tỷ lệ chi phí y tế thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế. Một nghiên 

cứu năm 2010 tại tỉnh Thái Nguyên cho thấy hộ gia đình có người mắc bệnh mạn tính không 

lây nhiễm có nguy cơ bị chi phí y tế thảm họa gấp 3,2 lần và bị nghèo hóa do chi phí y tế gấp 

2,3 lần so với những hộ gia đình khác. Nghiên cứu này cũng cho thấy BHYT có tác dụng rõ 

rệt trong việc bào vệ hộ gia đình khỏi chi phí y tế thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế 

[162]. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Trường Đại học Y tế công cộng năm 2012 

cũng cho thấy 54% hộ gia đình có người bị bệnh ung thư phải chịu chi phí thảm họa [163]. 

Các phân tích nêu trên cho thấy tỷ trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình trong tổng 

chi cho y tế, tỷ lệ chi phí thảm họa và tỷ lệ nghèo hóa do chi phí y tế ở Việt Nam đang có xu 
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hướng giảm vào năm 2010 so với các năm trước đó. Kết quả phân tích cũng cho thấy tỷ trọng 

chi phí từ nguồn BHYT và số lượng sử dụng dịch vụ có xu hướng tăng qua thời gian. Kết quả 

đáng khích lệ này có thể được giải thích bởi tác động của hàng loạt các chính sách xã hội và y 

tế gần đây tại Việt Nam, đặc biệt là chính sách KCB cho người nghèo, cho trẻ em dưới 6 tuổi, 

trợ cấp chi phí KCB cho các đối tượng xã hội và gần đây nhất là Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu 

lực từ tháng 7 năm 2009). Luật Bảo hiểm y tế đã tạo điều kiện cho 100% người nghèo và một 

số lượng không nhỏ người cận nghèo có thẻ BHYT; khuyến khích các đối tượng là những 

người phụ thuộc trong các hộ gia đình tham gia BHYT (Xem thêm Chương IV, Mục 3: Phát 

triển BHYT).  

Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng cho thấy tỷ trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình 

trong tổng chi cho y tế, tỷ lệ chi phí thảm họa và tỷ lệ nghèo hóa do chi phí y tế ở Việt Nam 

còn cao so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Các nhóm yếu thế (gia đình 

không có thẻ BHYT, gia đình ở nông thôn, gia đình có mức sống thấp) có tỷ lệ chi phí thảm 

họa và tỷ lệ nghèo hóa do chi phí y tế cao hơn và đây là một trong những thách thức đối Việt 

Nam trong việc đạt được bao phủ CSSK toàn dân. Hơn 30% người dân Việt Nam, chủ yếu là 

nhóm cận nghèo, người dân nông thôn chưa có thẻ BHYT. Vào năm 2009, tỷ lệ bao phủ 

BHYT tại Việt Nam (độ rộng của bao phủ CSSK) đã đạt khoảng 64%, nhưng tỷ trọng chi phí 

từ nguồn BHYT trong tổng chi cho y tế mới chỉ đạt 18% [11], dù tình trạng này có thể giải 

thích bởi BHYT không thanh toán chi phí YTDP, chi phí cao tại các cơ sở y tế tư nhân và vì 

nhà nước tiếp tục trợ cấp trực tiếp các cơ sở KCB công lập. Nghiên cứu của Sepehri năm 

2006 đã chỉ ra rằng BHYT tại Việt Nam mới có tác dụng giảm 16-18% chi phí từ tiền túi của 

hộ gia đình [164]. Con số này còn tương đối khiêm tốn so với mức mong đợi về khả năng bảo 

vệ tài chính của BHYT.  

Hiện tại, chi phí thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế vẫn xảy ra ở các hộ gia đình 

có các thành viên có BHYT. Điều này cho thấy tác động bảo vệ tài chính của BHYT còn 

chưa được như mong đợi. Một số nghiên cứu trước đây tại Việt Nam cũng cho thấy BHYT có 

tác động tương đối “khiêm tốn” trong việc giảm thiểu chi phí từ tiền túi của hộ gia đình [165-

169]. Có thể đưa ra một số nguyên nhân lý giải cho hiện tượng này, như: 

 Những người tham gia BHYT tự nguyện và BHYT hộ nghèo ít sử dụng thẻ BHYT 

khi điều trị nội trú hơn so với những người BHYT bắt buộc [170]. Nghiên cứu gợi ý 

rằng nguyên nhân liên quan mức đóng BHYT của các đối tượng này thấp hơn, có thể 

dẫn đến cơ sở y tế ít quan tâm đối tượng này nên cung cấp dịch vụ chất lượng kém 

hơn và thời gian đợi lâu hơn.  

 Luật Bảo hiểm y tế quy định việc đồng chi trả đối với hầu hết các đối tượng tham gia 

BHYT và số tiền đồng chi trả có thể vẫn là gánh nặng tài chính đối với người có mức 

thu nhập thấp. Bên cạnh đó, người dân còn phải trả thêm cho các dịch vụ ngoài phạm 

vi được hưởng của người tham gia BHYT.  

 Các chi phí trực tiếp không cho điều trị như tiền đi lại, ăn, ở cho bệnh nhân và người 

nhà và các khoản chi không chính thức (quà biếu…) cũng là các khoản chi lớn đối với 

nhiều hộ gia đình. 

 Phương thức thanh toán theo dịch vụ, cùng với việc thực hiện một số quy định về 

khung giá một số dịch vụ KCB (Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC) và về cơ chế 

hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ KCB 

của các cơ sở y tế công lập (Nghị định số 85/2012/NĐ-CP) cũng có thể là điều kiện để 

các cơ sở y tế mở thêm các dịch vụ theo yêu cầu và tăng thu phí dịch vụ trực tiếp từ 

bệnh nhân. Hiện tượng “lạm thu” tại các bệnh viện Việt Nam cũng đã được một số 

nghiên cứu đề cập [171, 172]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sepehri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19482370
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sepehri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19482370
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 Tỷ lệ chi phí thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế cao hơn ở hộ gia đình nông thôn 

và các hộ gia đình cận nghèo chứng tỏ rằng các nhóm dân cư này còn ít được hưởng 

lợi từ các chính sách tài chính y tế.  

 Trong thời gian tới, bên cạnh tác động của lạm phát, xu hướng gia tăng các bệnh 

không lây nhiễm, sự phát triển công nghệ cao trong y tế và việc mở rộng các dịch vụ 

và quy mô của y tế tư nhân (nằm ngoài phạm vi bao phủ của BHYT) cũng sẽ là các 

nguyên nhân gây tăng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình. Trong khi đó, có bằng chứng 

cho thấy Việt Nam chưa có cơ chế bảo vệ tài chính cho các khách hàng của các cơ sở 

y tế tư nhân, hiệu thuốc tư [171]. 

 Lĩnh vực YTDP Việt Nam chưa phát triển đúng mức sẽ tạo ra gánh nặng cho lĩnh vực 

KCB và cũng gây ra sự gia tăng chi phí điều trị, như đã được đề cập ở chương III.  

1.3. Khuyến nghị 

Để đạt được bao phủ CSSK toàn dân, Việt Nam cần thực hiện các biện pháp đồng bộ 

hơn để hướng tới giảm thiểu tỷ trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình trong tổng chi cho y tế 

xuống còn dưới 30–40% theo khuyến cáo của WHO.  

 Kế hoạch dài hạn ở Việt Nam là cần phát triển hệ thống tài chính y tế dựa vào sự kết 

hợp giữa nguồn ngân sách từ thuế và BHYT. Cần mở rộng diện bao phủ của BHYT 

cho khoảng 90% người dân.  

 Đối với kế hoạch ngắn và trung hạn, giải pháp chủ yếu để từng bước giảm thiểu chi 

phí từ tiền túi của hộ gia đình có liên quan đến việc thực hiện các chính sách hiện có 

về mở rộng diện bao phủ BHYT; đổi mới và áp dụng rộng rãi các phương thức chi trả 

tiến bộ; thực hiện tốt Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.  

 Cần có các nghiên cứu tiếp theo và chuyên sâu về vấn đề chi phí từ tiền túi của hộ gia 

đình để tìm ra xu hướng và nguyên nhân của vấn đề. Cũng cần có nghiên cứu về vấn 

đề này ở các nhóm đối tượng yếu thế khác, như đồng bào dân tộc thiểu số, người 

khuyết tật...  

2. Bảo vệ tài chính cho một số nhóm đối tượng khó khăn và đối tượng 
cần được ưu tiên  

2.1. Đánh giá thực trạng 

2.1.1. Khái quát quá trình thực hiện các chính sách 

Trong gần 20 năm qua, các chính sách nhằm bảo vệ tài chính trong KCB cho nhóm 

đối tượng khó khăn và đối tượng cần được ưu tiên, như: người có công, người nghèo, người 

cận nghèo, người dân tộc thiểu số (sống tại các vùng khó khăn), trẻ em dưới 6 tuổi, người cao 

tuổi, người khuyết tật, người di cư (chủ yếu là di cư từ nông thôn ra thành thị),… ngày càng 

được bổ sung và hoàn thiện. 

Trước những năm 1990, trong thời kỳ bao cấp, vấn đề trợ giúp các đối tượng khó 

khăn trong KCB không cần phải đặt ra. Từ khi thực hiện các chính sách thu một phần viện 

phí năm 1989, phát triển BHYT, cho phép các dịch vụ y tế tư nhân (1993) và hình thành thị 

trường thuốc chữa bệnh, thì các đối tượng trên đã gặp nhiều khó khăn trong KCB. Trước tình 

hình đó, Nghị định số 95/CP ngày 27/7/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí đã 

điều chỉnh quy định đối tượng được miễn nộp một phần viện phí. Tuy nhiên, diện bao phủ 
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cho các đối tượng thụ hưởng theo Nghị định 95 còn rất hạn chế vì chưa có nguồn tài chính 

riêng. Giá trị các khoản được miễn giảm so với tổng chi bệnh viện chỉ chiếm khoảng 4% 

[173]. Nhiều hình thức hỗ trợ về tài chính không có tính bền vững và không thể duy trì, như 

miễn giảm viện phí tại bệnh viện, tổ chức các mô hình bệnh viện miễn phí.  

Do những bất cập kể trên, ngày 15/10/2002, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

139/2002/QĐ-TTg về việc KCB cho người nghèo. Đây là một chính sách quan trọng với 

phạm vi bao phủ các đối tượng là lớn nhất so với mọi chính sách trước đó, bao gồm toàn bộ 

người nghèo có mức sống dưới chuẩn nghèo, người dân các xã 135 và người dân tộc thiểu số 

các tỉnh Tây Nguyên và 6 tỉnh đặc biệt khó khăn của miền núi phía Bắc [174-176]. Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, thành phố lập Quỹ KCB cho người nghèo. Quỹ được dùng để mua thẻ 

BHYT cho người nghèo với mệnh giá 50 000 đồng/người/năm, hoặc thực thanh thực chi cho 

dịch vụ KCB tại tuyến xã và viện phí cho các đối tượng thụ hưởng. Quỹ còn được phép chi 

để hỗ trợ một phần viện phí cho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất do mắc các bệnh nặng, 

chi phí cao khi điều trị ở bệnh viện nhà nước như người nghèo, người lang thang, cơ nhỡ... 

Qua một thời gian triển khai, phương thức mua thẻ BHYT cho người nghèo tỏ ra có 

nhiều ưu điểm. Do đó Chính phủ đã quyết định toàn bộ đối tượng của Quyết định số 139 

được bao phủ bởi BHYT bắt buộc do NSNN đóng (Nghị định số 63/2005/NĐ-CP), theo đó 

quyền lợi KCB tương đối toàn diện, không phải thực hiện cùng chi trả khi KCB.  

Theo Luật BHYT có hiệu lực từ 1/7/2009, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu 

số sinh sống tại vùng khó khăn thuộc nhóm đối tượng được Nhà nước cấp thẻ BHYT. Người 

thuộc hộ cận nghèo được NSNN hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. 

Ngày 1/3/2012, Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg về KCB cho người nghèo để phù hợp với 

tình hình mới, trong đó quy định thêm các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ KCB cho 

người nghèo, gồm: người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của 

pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; người 

mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí 

cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí. Theo Quyết định 14, ngoài việc hỗ trợ tiền điều 

trị, các bệnh nhân thuộc đối tượng quy định còn được hỗ trợ cả tiền ăn, tiền đi lại khám 

bệnh… Đây là một quyết định mang tính nhân văn sâu sắc, đem lại hy vọng và cơ hội được 

KCB cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Bộ Y tế và Bộ Tài 

chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định 14 để ban hành trong 

năm 2013 [177]. 

Để khuyến khích người dân của gần 1,5 triệu hộ cận nghèo tham gia BHYT [178], 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 797/QĐ-TTg năm 2012, nâng mức hỗ trợ 

tối thiểu đóng BHYT cho người thuộc gia đình cận nghèo từ 50% lên mức 70%, áp dụng từ 

ngày 1/1/2012. Theo đó, dự tính NSNN sẽ cần hỗ trợ khoảng hơn 2380 tỷ đồng/năm. 

Theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (2004), tất cả trẻ em dưới 6 tuổi được 

KCB miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. Nghị định số 36/2005/NĐ-CP, ngày 17/3/2005, của 

Chính phủ đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em. Tiếp theo, các Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã được ban hành [179], theo đó 

trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ KCB miễn phí. Trong năm 2005, trên 9 triệu trẻ dưới 6 tuổi đã 

được cấp thẻ KCB miễn phí. Tuy nhiên do một số bất cập về thủ tục, nhiều trẻ em vẫn chưa 

được thanh toán chi phí KCB trong khi quỹ kết dư trên 200 tỷ đồng [180]. Từ 1/10/2009, theo 

quy định của Luật BHYT, trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng được sử dụng thẻ BHYT (được 

thanh toán 100%), thay thế cho thẻ KCB miễn phí, khi đi KCB ở các cơ sở y tế công lập.  
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Đối với người cao tuổi, Luật Người cao tuổi (2009) đã quy định về việc ưu tiên KCB, 

khuyến khích tổ chức, cá nhân KCB miễn phí cho người cao tuổi (Điều 12); tổ chức kiểm tra 

sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi với kinh phí do Nhà nước bảo đảm (Điều 13). Chính phủ 

đã ban hành Nghị định số 06/2011/NĐ-CP, ngày 14/1/2011, quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi. Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 

21/2011/TT-BTC ngày 18/2/2011, quy định quản lý và sử dụng kinh phí CSSKBĐ cho người 

cao tuổi tại nơi cư trú; Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 35/2011/TT-BYT, ngày 5/10/2011, 

hướng dẫn việc thực hiện CSSK người cao tuổi. Đặc biệt, Chương trình hành động quốc gia 

về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012–2020 [181] đã đặt chỉ tiêu đến năm 2015 Việt 

Nam có 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc nuôi dưỡng tập 

trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Trên 25% tổng xã, phường, thị trấn hỗ trợ 

việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa 

bàn. Quyết định cũng chỉ rõ các nhóm hoạt động cụ thể để CSSK cho người cao tuổi. 

Các chính sách hỗ trợ về tài chính nêu trên đã góp phần thực hiện định hướng quan 

trọng trong đổi mới cơ chế tài chính y tế ở Việt Nam, đó là "Từng bước chuyển đổi việc cấp 

kinh phí hoạt động thường xuyên cho các cơ sở KCB sang cấp trực tiếp cho đối tượng thụ 

hưởng dịch vụ y tế do Nhà nước cung cấp thông qua hình thức BHYT" [182]; "Nhà nước bảo 

đảm thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người có công, người nghèo và đồng bào 

dân tộc thiểu số để được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu 

với chất lượng ngày càng cao hơn" [183]. 

Cùng với các chính sách hỗ trợ tài chính cho một số nhóm đối tượng nêu trên, Nhà 

nước đã có một loạt chính sách, chương trình xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế-

xã hội ở các vùng khó khăn, góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ tài chính trong CSSK.  

2.1.2. Bảo vệ tài chính cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc 

Kết quả, tiến bộ 

Mức phân bổ từ NSNN cho Quỹ KCB cho người nghèo được tăng dần qua các năm 

cả về định mức lẫn tổng kinh phí và số chi cho KCB (Bảng 10). 

Bảng 10: Kinh phí phân bổ từ NSNN, giá trị thẻ và số chi cho KCB cho người nghèo 
và cận nghèo, 2003–2012 

Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 
(ước) 

Tổng kinh phí 
(tỷ đồng) 

522,4 717,6 784,4 1020,7 1173,1 2217,8 3276,3 5042 6157 7086 

Giá trị trung 
bình/thẻ 
(nghìn đồng) 

50 53,4 54,7 60 80 130 130 
4,5% lương tối thiểu 

 

Số chi KCB 
BHYT cho 
người nghèo 
cận nghèo (tỷ 
đồng) 

.. .. .. .. .. .. .. 2979 4061 5161 

Nguồn: Báo cáo thực hiện QĐ 139 của địa phương cho Bộ Y tế và BHXH Việt Nam 

Trong thời gian chờ đợi các văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 14/2012/QĐ-

TTg, một số địa phương đã thực hiện hỗ trợ cho người nghèo chi phí đi lại từ nhà đến bệnh 

viện, tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú, các chi phí ngoài phạm vi chi trả của BHYT... từ 

nguồn kinh phí của các nhà tài trợ.  
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Tình hình tham gia BHYT của người nghèo và một số nhóm đối tượng khó khăn nhìn 

chung tương đối khả quan (Bảng 11). Quỹ KCB cho người nghèo và BHYT cho người nghèo 

đã có tác động làm giảm đáng kể chi tiêu tiền túi của người bệnh cho cả điều trị ngoại trú và 

nội trú [184-187]. 

Bảng 11: Tình hình tham gia BHYT của người nghèo và một số nhóm đối tượng khó 
khăn, 2011 

Nhóm đối tượng Số lượng  Có BHYT 
Tỷ lệ % có 

BHYT 

Người nghèo, dân tộc thiểu số 15 140 401  15 140 401 100,00 

Bảo trợ xã hội 916 916 695 442 75,85 

Cận nghèo  6 400 000 1 616 912 25,26 

Nguồn: Báo cáo quyết toán 2011 của BHXH Việt Nam 

Khó khăn, thách thức 

Với nguồn ngân sách có hạn, Nhà nước mới chỉ hỗ trợ được các chi phí trực tiếp cho 

điều trị (thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao...). Các chi phí trực tiếp không cho điều trị 

(chiếm 40-50% tổng chi phí khi KCB) vẫn chưa được triển khai hỗ trợ (trừ một số tỉnh có dự 

án viện trợ) [188, 189]. Nguyên nhân một phần là do thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện 

và công tác truyền thông cho cả đối tượng hưởng lợi và cán bộ y tế đều hạn chế. Trong khi 

đó, một số dự án tài trợ của nước ngoài có tiến độ giải ngân chậm vì nhiều lý do, như các quy 

định chi tiêu chưa phù hợp, thủ tục thanh toán phức tạp [190]. 

Triển khai cấp thẻ BHYT cho nhóm người nghèo còn có khó khăn, vướng mắc do một 

số địa phương thực hiện rà soát hộ nghèo còn chậm, chưa đối chiếu đầy đủ các thông tin cá 

nhân dẫn đến cấp thẻ trùng lặp, in thẻ BHYT còn sai sót nhiều, một số người nghèo còn bị 

cấp thẻ chậm có thể ảnh hưởng đến việc KCB của họ [191, 192].  

Mặc dù đã có sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng tỷ lệ tham gia BHYT của người cận 

nghèo chỉ mới đạt hơn 25% (Bảng 11), nhiều người trong số này tham gia BHYT theo cá 

nhân mà không phải là toàn bộ thành viên hộ gia đình. Các nguyên nhân chính có thể là: nhận 

thức của người cận nghèo về quyền lợi, trách nhiệm và cách sử dụng thẻ BHYT trong KCB 

còn hạn chế. Mức đóng của người dân vẫn khá cao (30% mệnh giá thẻ), đồng thời với việc 

cùng chi trả tới 20% và không có trần giới hạn, cũng là một khó khăn cho người cận nghèo và 

hạn chế phần nào khả năng của BHYT giúp cho người tham gia tránh được thảm họa tài 

chính do chí phí y tế [192].  

Khoảng 30% số người có BHYT cho người nghèo vẫn phải đối mặt với các khoản chi 

lớn cho CSSK [193, 194]. Việc cùng chi trả chi phí KCB (là 5% với người nghèo) còn gây 

nhiều khó khăn do khả năng chi trả của họ: nếu chạy thận nhân tạo 1 năm người nghèo phải 

đóng khoảng 4-5 triệu đồng [191]. Do mức hỗ trợ từ bảo hiểm thường là thấp, đặc biệt là với 

bảo hiểm thuộc diện giảm nghèo và an sinh xã hội, những người gặp khó khăn trong chi trả 

thường trì hoãn việc KCB cho đến khi vấn đề sức khỏe trở nên trầm trọng.  

Tần suất sử dụng dịch vụ KCB của người nghèo còn thấp dẫn đến tỷ lệ sử dụng quỹ 

BHYT chỉ khoảng 75%, đặc biệt một số địa phương chỉ sử dụng khoảng 40-60% quỹ BHYT 

của đối tượng nghèo và cận nghèo. Năm 2010 tần suất KCB của người nghèo có BHYT là 

1,62 lượt/người/năm, thấp hơn tần suất trung bình của các đối tượng tham gia BHYT là 2,02 

lượt, thấp hơn nhiều so với người tự nguyện tham gia BHYT (3,04 lượt). Năm 2011 tần suất 

KCB của người nghèo có BHYT chỉ còn 1,26 lượt, thấp hơn tần suất chung là 1,9 lượt [191]. 
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Chi phí y tế tăng lên làm cho các nhóm đối tượng khó khăn phải vay nợ hoặc giảm chi 

tiêu cho thực phẩm để có tiền chi trả cho KCB. Kết quả của một nghiên cứu cho thấy so với 

những hộ không nghèo, các hộ nghèo có nguy cơ cao gấp 4 lần trong việc phải giảm tiền chi 

tiêu cho thực phẩm và có nguy cơ cao gấp 5 lần phải vay tiền để chi trả cho cả điều trị nội trú 

và ngoại trú có chi phí cao [195]. 

Công tác giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả và tác động của chính sách về khía cạnh 

bảo vệ tài chính chưa được thực hiện một cách hệ thống. 

2.1.3. Bảo vệ tài chính cho trẻ dưới 6 tuổi 

Kết quả, tiến bộ 

Định mức phân bổ cho quỹ KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi tăng dần: năm 2005 là 75 000 

đồng/trẻ, năm 2007 là 108 000 đồng/trẻ, đầu năm 2008 là 130 000 đồng/trẻ [196]. Gia đình 

của nhóm trẻ 4–5 tuổi phải chi tiền túi ít hơn và có nguy cơ chi phí thảm họa thấp hơn gia 

đình có trẻ 6–7 tuổi [197]. 

Khó khăn, hạn chế 

Việc triển khai cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi còn bất cập. Năm 2011 có khoảng 

19,7% [20] trẻ dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT, nhất là ở nhóm trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hộ 

khẩu tạm trú [198].
 
Nguyên nhân là do thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc 

lập danh sách các cháu để cấp thẻ BHYT; trẻ em vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa sinh tại 

nhà, không làm khai sinh, hộ khẩu nên rất khó có căn cứ để cấp thẻ [20]; nhiều gia đình ngại 

đi đăng ký thẻ BHYT cho con do có thể dùng giấy chứng sinh hoặc khai sinh để thanh toán. 

Tình trạng này còn khá phổ biến, gây khó khăn trong việc quản lý thẻ, thanh quyết toán và 

quản lý quỹ.  

Đối với nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, nếu chỉ cấp thẻ cho đến khi trẻ đủ 72 tháng tuổi thì 

sẽ có những trẻ không có BHYT nếu thẻ hết hạn sử dụng trước tháng 9 hằng năm (tháng khai 

giảng năm học) khi trẻ đủ tuổi vào lớp 1, và nếu cha, mẹ không đăng ký tham gia BHYT cho 

các cháu theo nhóm đối tượng khác, tạo nên “khoảng trống” BHYT. 

Công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách cho đối tượng được thụ hưởng còn hạn 

chế. Chỉ có khoảng 2/3 các bậc cha mẹ có con dưới 6 tuổi đã từng nghe nói về BHYT cho trẻ; 

khoảng 1/2 trong số cha mẹ nhận được thẻ BHYT cho con được tư vấn về cách dùng thẻ 

BHYT hay nơi KCB ban đầu [198]. 

Tình trạng quá tải bệnh nhân nhi tại bệnh viện tuyến trên, lạm dụng thẻ BHYT, thời 

gian chờ đợi lâu, thời gian điều trị kéo dài, bất công bằng trong sử dụng dịch vụ vẫn còn tồn 

tại [199]. Trẻ em dưới 6 tuổi thuộc các hộ gia đình nghèo có mức độ sử dụng dịch vụ y tế 

thấp hơn trẻ thuộc các hộ gia đình khá giả [200]. 

2.1.4. Bảo vệ tài chính cho người cao tuổi 

Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) là một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn 

thương nhất. Tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam không ngừng gia tăng, từ 6,9% năm 1979 lên 

gần 10% năm 2009, dự kiến đạt 11,2% vào năm 2020 và sẽ lên tới 28,5% năm 2050, đứng 

hàng thứ ba trong khối ASEAN chỉ sau Xinh-ga-po (39,8%) và Thái Lan (29,8%) [201].  

Trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu bệnh tật sang các bệnh mạn tính như ở Việt Nam 

[202], nhu cầu CSSK của người cao tuổi tăng lên với nhiều dịch vụ có chi phí cao hơn dẫn 

đến có nguy cơ cao bị nghèo hóa do chi phí y tế [156]. Thiếu cơ chế bảo vệ tài chính có hiệu 

quả không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn khiến cho người cao tuổi và gia đình 

càng thêm khó khăn về tài chính [201]. 
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Kết quả, tiến bộ 

Hiện đã có 1,43 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng 

đồng và các trung tâm bảo trợ xã hội [203]. 

Theo Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg, tuổi bắt đầu được hưởng chính sách bảo trợ 

xã hội đối với người cao tuổi giảm từ 90 xuống còn 85 tuổi, tiếp theo Luật Người cao tuổi 

(2009) giảm xuống 80 tuổi. Với quy định này, số lượng người cao tuổi thuộc diện được trợ 

cấp sẽ vào khoảng trên 400 000 người. Luật Người cao tuổi (2009) có hiệu lực từ tháng 1 

năm 2010 quy định người từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp xã hội hằng 

tháng đều được hưởng BHYT do nhà nước chi trả. Quỹ KCB người nghèo và chính sách tài 

chính hỗ trợ CSSKBĐ cho người cao tuổi đã giúp cho người cao tuổi nói chung và người cao 

tuổi nghèo sống ở vùng nông thôn nói riêng tăng tiếp cận với dịch vụ y tế tuyến xã, nhưng 

không làm tăng chi phí cho CSSK (được bảo vệ về tài chính) [204]. 

Khó khăn, thách thức  

Năm 2010, vẫn còn khoảng 26% người cao tuổi không có bất kỳ một loại BHYT nào, 

trong đó người cao tuổi ở miền Trung có tỷ lệ cao nhất. Mặc dù Luật BHYT đã được ban 

hành và áp dụng từ 1/7/2009, nhưng vẫn còn có khoảng 25% người cao tuổi ở nhóm từ 80 

tuổi trở lên chưa được cấp thẻ BHYT miễn phí [205]; Luật BHXH chưa quy định quỹ BHXH 

đóng BHYT đối với người cao tuổi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
 
 

Việc trợ cấp và phát thẻ BHYT cho người từ 80 tuổi trở lên triển khai chậm. Tổ chức 

triển khai thực hiện Luật người cao tuổi và các chính sách CSSK người cao tuổi còn gặp 

nhiều khó khăn, đặc biệt ở khu vực nông thôn do: (i) việc ban hành các văn bản hướng dẫn 

của các ngành có liên quan chưa kịp thời và cụ thể; (ii) thiếu sự phối hợp liên ngành trong 

thực hiện chính sách; (iii) việc phổ biến văn bản chính sách ở tuyến xã chưa được thực hiện 

đầy đủ; (iv) hầu hết các địa phương thiếu kinh phí, nhân lực cũng như nhận thức về chính 

sách chưa đầy đủ. 

2.1.5. Bảo vệ tài chính cho người khuyết tật 

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 cho thấy nước ta có 6,1 triệu người hay 

7,8% dân số từ 5 tuổi trở lên gặp khó khăn trong việc thực hiện ít nhất một trong bốn chức 

năng nhìn, nghe, vận động và tập trung hoặc ghi nhớ. Trong đó có 385 000 người khuyết tật 

nặng không thể thực hiện ít nhất một trong bốn chức năng trên. Trên thực tế, tỷ lệ người 

khuyết tật còn cao hơn vì còn nhiều dạng khuyết tật khác nữa chưa được tính đến. 

Người khuyết tật có điều kiện sống và mức sống thấp hơn so với người không khuyết 

tật. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, chỉ có 15,4% người khuyết tật thuộc nhóm 

20% hộ khá giả nhất trong khi tỷ lệ này ở nhóm không khuyết tật là 21,1%. Ngược lại, tỷ lệ 

người khuyết tật thuộc nhóm hộ có điều kiện sống thấp và thấp nhất lại cao hơn so với người 

không khuyết tật [206]. Nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa khuyết tật và 

nghèo đói [207]. Điều này một lần nữa khẳng định việc cần thiết có các chính sách bảo vệ tài 

chính hiệu quả trong CSSK cho người khuyết tật. 

Kết quả, tiến bộ 

Theo ước tính của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, 50,4% hộ gia đình có người 

khuyết tật trên cả nước đã được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về y tế. Trong đó gần 40% 

được kiểm tra sức khỏe miễn phí, 45,4% có thẻ BHYT.  

Điều trị phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được triển khai tại 46 tỉnh, thành phố 

trên cả nước và phục vụ được khoảng 74,1% người khuyết tật tại các địa bàn này [208]. Bộ Y 
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tế và một số tổ chức phi chính phủ đã triển khai các chương trình hỗ trợ người khuyết tật 

thông qua các dịch vụ phẫu thuật và phục hồi chức năng [209]. 

Khó khăn, thách thức 

Khoảng 50% số người khuyết tật gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Nguyên 

nhân quan trọng nhất là do chi phí điều trị, tiếp đó là thiếu phương tiện đi lại thích hợp, 

khoảng cách địa lý xa, cơ chế quan liêu, thiếu các dịch vụ phù hợp và phân biệt đối xử [210]. 

Nghiên cứu gần đây [211] cho thấy tỷ lệ người khuyết tật nhận được các hỗ trợ chính 

thức và không chính thức là rất thấp. Có 9% người khuyết tật nói chung và 18% người khuyết 

tật nặng nhận được hỗ trợ về thu nhập, CSSK, các vật dụng trợ giúp người khuyết tật, quà 

tặng hoặc hỗ trợ về tinh thần. Chỉ có 5% người khuyết tật nặng nhận được hỗ trợ bằng tiền 

của Chính phủ và chỉ có 6% nhận được thẻ BHYT miễn phí trong khi đó những người khuyết 

tật nặng có tỷ lệ sử dụng các dịch vụ tốn kém ở các bệnh viện tỉnh và trung ương là khá cao.  

Việt Nam đã ký Công ước Liên Hợp Quốc năm 2008 về quyền của người khuyết tật 

và năm 2010 đã ban hành Luật Người khuyết tật, tuy nhiên, người khuyết tật vẫn chưa được 

tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ y tế phù hợp với họ [212]. 

2.1.6. Bảo vệ tài chính cho người di cư 

Kết quả, tiến bộ 

Gần đây Chính phủ đã có những cải thiện về khung pháp lý nhằm cải thiện cuộc sống 

và sức khỏe cho người di cư. Việt Nam đã ký và phê chuẩn một số công ước và tuyên ngôn 

quốc tế có liên quan tới người di cư trong nước vì lý do kinh tế. Có nhiều quyền được quy 

định trong các công ước, trong đó có quyền được hưởng một tiêu chuẩn sức khỏe thể chất và 

tinh thần tốt nhất có thể [213].  

Khó khăn, thách thức 

Đối tượng hưởng lợi theo chính sách trợ cấp tiền mặt còn hẹp, chưa bao quát được 

những đối tượng khó khăn cần trợ giúp. Hầu hết hộ gia đình gặp rủi ro đột xuất như đau ốm, 

tai nạn khiến đời sống khó khăn chưa được trợ cấp hằng tháng, và phần lớn người di cư chưa 

được tiếp cận với các chính sách trợ cấp tại nơi tạm trú. Một số người đủ tiêu chuẩn hưởng 

trợ cấp tiền mặt nhưng không nắm được chính sách và thủ tục, không thể tự làm hồ sơ như 

quy định, hoặc do ngại liên hệ với các cơ quan hành chính [214]. 

Tình trạng nghèo của người di cư (đặc biệt nhóm làm việc trong khu vực không chính 

thức) thường trầm trọng hơn, thể hiện ở 5 yếu tố chính: chi phí cuộc sống cao; việc làm bấp 

bênh; thiếu hòa nhập xã hội; hạn chế tiếp cận dịch vụ công; môi trường sống kém tiện nghi và 

thiếu an toàn. Điều này ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe trước mắt và lâu dài, và tác động trực 

tiếp đến khả năng CSSK và phúc lợi của họ [213]. 

Người di cư thường phải chi trả cho các dịch vụ y tế nhiều hơn đáng kể, do họ không 

có BHYT [215]. Con cái của những người có hộ khẩu KT4 hoặc những người không đăng ký 

hộ khẩu thường không có thẻ BHYT [213]. Nhiều người di cư tránh sử dụng các dịch vụ y tế 

do chi phí cao và thường tự mua thuốc để điều trị. Họ khó hưởng lợi từ BHYT do đăng ký 

BHYT tại cơ sở y tế gần quê gốc, không phải tại nơi di cư đến [216]. 

2.1.7. Triển khai các dự án hỗ trợ y tế các tỉnh thuộc những vùng khó khăn  

Nhiều dự án tài trợ đã và đang triển khai 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 như: hỗ trợ thực hiện mục tiêu 

BHYT toàn dân; hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT; hỗ trợ chi phí gián tiếp và chi phí 
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bệnh nặng chi phí cao cho đối tượng 139 [217]. Gần đây nhiều dự án hỗ trợ vùng khó khăn, 

người nghèo và một số nhóm khó khăn đã và đang tiếp tục được triển khai từ các nguồn khác 

nhau, ví dụ vốn ODA hoặc hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, như: hỗ trợ CSSK cho người 

nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (HEMA) [218]; Hỗ trợ y tế các tỉnh miền 

núi phía Bắc; hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ; tăng cường dịch vụ KCB tại các tỉnh Tây 

Bắc; tăng cường công tác trợ giúp người khuyết tật…[219]. Các dự án này đã và sẽ tăng 

cường thêm nguồn lực cho việc nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở và tăng khả năng tiếp cận 

với các dịch vụ y tế của người dân khu vực nông thôn nói chung và người nghèo nói riêng, 

nhất là ở những vùng khó khăn. 

2.1.8. Lồng ghép chính sách CSSK cho người nghèo và nhân dân các vùng khó khăn 
trong các chính sách kinh tế xã hội 

Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo theo Quyết định 135  

Để các hộ nghèo có nhiều cơ hội hưởng lợi từ các thành quả kinh tế, Chính phủ đã 

ban hành và thực hiện các chương trình giảm nghèo và hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số 

và vùng sâu vùng xa. Đó là Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn 

miền núi và vùng sâu, vùng xa (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 

135/1998/QĐ-TTg, ngày 31/7/1998); Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt 

khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006–2010 (Chương trình 135 giai 

đoạn II, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg, ngày 

10/01/2006) [220]. Năm 2008, Chính phủ đã thảo luận và quyết nghị về việc triển khai thực 

hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020 đối với 61 (nay là 

62) huyện nghèo, thuộc 20 tỉnh, có số hộ nghèo trên 50% [221]. Chương trình 135 giai đoạn 

II đã được thiết kế gồm bốn hợp phần chính, trong đó có hợp phần về cải thiện đời sống văn 

hóa – xã hội và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng. Tổng ngân sách của chương 

trình trong giai đoạn từ 2006 đến 2010 là khoảng 1,1 tỷ USD. Các chương trình này góp phần 

không nhỏ vào việc bảo vệ tài chính trong CSSK của nhân dân các vùng khó khăn.  

Dựa trên kết quả đánh giá tác động của chương trình 135 giai đoạn II và bối cảnh hiện 

nay, ngày 4/4/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc 

biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014–

2015 và giai đoạn 2016–2020.  

Tuy nhiên, chương trình chỉ đạt được một phần các mục tiêu đã đặt ra. Tỷ lệ nghèo 

giảm từ 57,5% xuống còn 49,2% nhưng chưa đạt mục tiêu đặt ra là 30%. Chỉ có 41% các hộ 

gia đình có thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức 3,5 triệu VNĐ/năm, trong khi mục 

tiêu là 70%. Có sự khác biệt lớn về mức độ hoàn thành mục tiêu giữa các nhóm dân tộc. 

Trong khi có sự cải thiện rất lớn về thu nhập và giảm nghèo bền vững ở các dân tộc Tày, 

Nùng, Dao và H’Mông thì có rất ít cải thiện ở các nhóm dân tộc khác, đặc biệt là dân tộc 

Thái. Điều này cho thấy cần có thêm các chương trình hỗ trợ cho các xã này trong tương lai, 

với thiết kế tốt hơn và có tính đến điều kiện, đặc điểm, nhu cầu và văn hóa cụ thể của từng 

nhóm dân tộc [222]. 

Thực hiện chương trình nông thôn mới  

Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới (được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại 

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009) và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2010–2020 (theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010) đã đề 

cập các nhiệm vụ phát triển y tế, đó là: “Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc 

chuẩn hóa về y tế trên địa bàn xã. Đến 2015 có 50% số xã đạt chuẩn và đến 2020 có 75% số 

xã đạt chuẩn” thuộc nội dung thứ 2: “Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội”; và nội dung thứ 7: 
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“Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn” thông qua việc tiếp tục thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia 

nông thôn mới [57].  

Sau 2 năm thực hiện, đặc biệt trong năm 2012 các địa phương đã đẩy mạnh triển khai 

chương trình; nhận thức về xây dựng nông thôn mới của cán bộ và người dân đã có chuyển 

biến tích cực; chương trình đang dần trở thành phong trào sâu rộng trong cả nước. Nhiều địa 

phương đã chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

của chương trình. Tới nay đã có 68% tổng số xã của cả nước có quy hoạch được phê duyệt. 

Một số tỉnh như Tuyên Quang, Thái Bình, Hà Tĩnh… đang đi đầu về xây dựng nông thôn 

mới với cách làm chủ động và sáng tạo. Một số đoàn thể đã tích cực tham gia vận động thực 

hiện các nội dung cụ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với chức năng 

của mình. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như: Việc hoàn 

thiện, bổ sung và ban hành cơ chế chính sách của một số bộ, ngành và nhiều địa phương còn 

chậm so với yêu cầu. Tiến độ thực hiện công tác quy hoạch chung ở một số địa phương 

duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, miền núi phía Bắc còn chậm. Nhiều đồ án quy 

hoạch đã được phê duyệt nhưng có chất lượng thấp: sơ sài, thiếu tính khả thi. Việc huy động 

nguồn lực thực hiện chương trình đang gặp khó khăn. Một số địa phương có điều kiện về 

nguồn nhân lực nhưng kết quả triển khai chương trình còn hạn chế.  

2.2. Các vấn đề ưu tiên 

Bao phủ BHYT cho một số nhóm như cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và 

người di cư (đặc biệt lao động trong khu vực không chính thức) còn thấp. Triển khai phát thẻ 

BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người từ 80 tuổi trở lên và đặc biệt trẻ dưới 6 tuổi 

còn chậm. Tần suất sử dụng dịch vụ KCB BHYT của người nghèo, cận nghèo và đồng bào 

dân tộc thiểu số, đặc biệt ở vùng khó khăn, miền núi còn thấp. 

Các chi phí trực tiếp ngoài điều trị (đi lại, ăn ở…) vẫn chưa được triển khai hỗ trợ cho 

người nghèo và các nhóm đối tượng khó khăn (trừ một số ít tỉnh có dự án viện trợ). Đối 

tượng được hưởng lợi còn hẹp, chưa bao quát đầy đủ những đối tượng khó khăn cần trợ giúp.  

Công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách cho cả đối tượng được thụ hưởng và bên 

cung cấp dịch vụ còn hạn chế, do đó các nhóm này chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách 

nhiệm của mình làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ tài chính cho người nghèo và các nhóm đối 

tượng có khó khăn. 

Thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành các cấp trong triển khai thực hiện 

chính sách bảo vệ tài chính cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối 

tượng khó khăn dẫn tới tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.  

Công tác giám sát, theo dõi, đánh giá của các cấp trong triển khai hỗ trợ người nghèo 

và các nhóm đối tượng khó khăn chưa được thực hiện một cách hệ thống. Các dữ liệu và 

thông tin liên quan đến quá trình thực hiện các chính sách bảo vệ tài chính cho những nhóm 

này đang rất thiếu.  

2.3. Khuyến nghị 

Để giải quyết các vấn đề ưu tiên nói trên, báo cáo đã đề xuất các nhóm giải pháp sau: 

Ngắn hạn 

 Bổ sung Luật Bảo hiểm y tế theo hướng tiếp tục mở rộng diện bảo vệ tài chính cho 

nhóm người cao tuổi dưới 80 tuổi, ưu tiên những người sống ở khu vực nông thôn; bỏ 
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quy định cùng chi trả đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó 

khăn; giảm tỷ lệ cùng chi trả (nên ở mức 5% như đối với người nghèo hiện nay) và 

giới hạn trần cùng chi trả của người cận nghèo trước tiên là ở vùng khó khăn. 

 Đề cao vai trò và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc 

thực hiện chính sách BHYT cho người nghèo và một số nhóm đối tượng khó khăn ; 

thực hiện tốt việc hỗ trợ các chi phí trực tiếp ngoài điều trị theo Quyết định số 

14/2012/QĐ-TTg; huy động nguồn lực cho Quỹ KCB cho người nghèo tại địa 

phương. 

 Cải tiến thủ tục, đẩy nhanh tiến độ và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ các đề án 

từ nguồn ngân sách và các dự án quốc tế hỗ trợ y tế các vùng khó khăn, trước hết ưu 

tiên cho các xã, thị trấn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a.  

 Đẩy mạnh tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền lợi khi mua BHYT. Tăng cường cơ sở 

pháp luật về BHYT, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Nhà 

nước về BHYT, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.  

 Thực hiện các nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế của các chính sách CSSK cho các 

nhóm đối tượng này để cung cấp thông tin và bằng chứng kịp thời cho việc thực hiện, 

xây dựng chính sách hướng đến việc tiếp cận công bằng với các dịch vụ CSSK có thể 

chi trả được cho họ. 

Dài hạn 

 Có chính sách đầu tư hoàn toàn từ NSNN cung cấp BHYT với quy định chi trả phù 

hợp cho người nghèo và các nhóm đối tượng khó khăn. 

3. Phát triển BHYT toàn dân 

Chia sẻ rủi ro và chi trả trước cho CSSK có tính quyết định trong trong bảo vệ tài 

chính đối với người sử dụng dịch vụ y tế [223]. Tài chính cho y tế dựa trên NSNN và tài 

chính cho y tế dựa trên BHYT xã hội là 2 cơ chế thực hiện chia sẻ rủi ro và chi trả trước cho 

CSSK. 

Theo khuyến cáo của WHO, để tiến tới bao phủ CSSK toàn dân cho các nước trong 

khu vực châu Á – Thái bình dương, trong giai đoạn 2011–2015, về mặt tài chính, cần bao phủ 

hình thức chi trả trước và chia sẻ rủi ro cho hơn 90% dân số; và bao phủ cho gần 100% các 

đối tượng dễ bị tổn thương bằng trợ cấp xã hội và các chương trình an sinh [152]. 

Đầu thập kỷ 90, Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới trong lĩnh vực y tế, trong đó 

có chính sách đổi mới về cơ chế tài chính cho y tế, chuyển đổi từ cơ chế tài chính cho y tế 

hoàn toàn dựa trên NSNN sang cơ chế tài chính y tế hỗn hợp với nhiều nguồn tài chính, theo 

đó chính sách BHYT xã hội được triển khai thực hiện từ năm 1992. 

Mục này sẽ thảo luận về việc thực hiện bảo vệ tài chính bằng cơ chế chi trả trước qua 

BHYT, đánh giá những kết quả, tiến bộ, cũng như những vấn đề đang đặt ra nhằm để xuất 

các giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ tài chính qua BHYT trong tiến trình thực hiện bao phủ 

CSSK toàn dân.  

3.1. Đánh giá thực trạng  

Kết quả, tiến bộ 

Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam đã ban hành và thực hiện có kết quả nhiều chính 

sách liên quan đến BHYT. Năm 2008, Luật BHYT được ban hành, với lộ trình bao phủ các 
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nhóm dân cư cuối cùng vào năm 2014. Trên 27 triệu người, bao gồm người nghèo, người dân 

tộc thiểu số sống ở các khu vực kinh tế khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi và nhiều nhóm đối tượng 

đang hưởng các chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội khác đã được Nhà nước hỗ trợ toàn phần 

phí BHYT. Người cận nghèo, học sinh sinh viên cũng được Nhà nước hỗ trợ phần lớn phí 

BHYT (đối với hộ cận nghèo, mức hỗ trợ đến năm 2012 là 50% mức phí; từ năm 2013 tối 

thiểu là 70% mức phí).  

Năm 2011, có 57,08 triệu người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 65,0% dân số. Năm 

2012, ước khoảng 59,31 triệu người tham gia BHYT, chiếm khoảng 66,8% dân số [18] (Hình 

20). Tỷ lệ bao phủ ở một số tỉnh miền núi có đông người nghèo, người dân tộc thiểu số là trên 

75% dân số. Tài chính từ quỹ BHYT đã trở thành một nguồn tài chính quan trọng cho CSSK. 

Năm 2012, quỹ BHYT đã chi khoảng 33 419 tỷ đồng (1,7 tỷ USD) cho hoạt động khám, chữa 

bệnh.  

Hình 20: Tỷ lệ bao phủ BHYT tại Việt Nam, 2005–2012 

 
Các nguồn: 2006–2011 - Bộ Y tế, Báo cáo Kết quả nghiên cứu Khả năng thực hiện BHYT toàn dân. Hà Nội. 
Tháng 2 năm 2011 [224] ; 2012 – Vụ Bảo hiểm y tế. Bộ Y tế. 

Phạm vi bao phủ BHYT đối với các dịch vụ khám, chữa bệnh khá toàn diện, từ các 

dịch vụ khám, chữa bệnh đến phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến y tế. Trong khi nguồn tài 

chính cho KCB là từ quỹ BHYT và NSNN thì nguồn tài chính cho hoạt động nâng cao sức 

khoẻ và YTDP hoàn toàn từ NSNN. Năm 2011, tần suất sử dụng thẻ BHYT để đi KCB là 

2,02 lượt/người; cứ 100 người thì có 15,6 lượt điều trị nội trú trong năm. Mạng lưới cung ứng 

dịch vụ y tế tiếp tục được củng cố và nâng cấp, danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật ngày càng 

được mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu CSSK của người dân.  

Chính sách BHYT đã được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước, ngành y tế và toàn xã 

hội. Chính phủ đã hỗ trợ NSNN nhiều hơn để mở rộng diện bao phủ BHYT cho khu vực lao 

động phi chính thức. Nhiều chính sách mới được thực hiện nhằm nâng cao năng lực cung ứng 

dịch vụ và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Chính phủ đã phê duyệt đề án thực hiện lộ trình 

BHYT toàn dân, phấn đấu tới năm 2015 ít nhất có 70% dân số tham gia BHYT. Bộ Y tế xác 

định thực hiện BHYT toàn dân là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011–2015. 

Khó khăn, hạn chế  

Mặc dù số người tham gia BHYT đã tăng nhanh trong những năm gần đây nhờ chính 

sách sử dụng NSNN để hỗ trợ toàn bộ mức phí BHYT cho hàng chục triệu người thuộc đối 

tượng có thu nhập thấp, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi hoặc bảo trợ xã hội, BHYT đang 

có nhiều thách thức lớn, như vẫn còn gần 30 triệu dân chưa có BHYT; những người có BHYT 
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mới chỉ được bảo vệ một phần trước rủi ro tài chính; quỹ BHYT chưa được sử dụng thật sự 

có hiệu quả và chất lượng dịch vụ y tế còn chưa được như mong đợi.  

Về bao phủ dân số 

Tỷ lệ bao phủ trong khu vực lao động chính thức thấp. Sự tuân thủ BHYT trong các 

doanh nghiệp chưa tốt, trên 50% lao động trong doanh nghiệp chưa tham gia BHYT. Năm 

2011, số người lao động hưởng lương tham gia BHYT chỉ chiếm 7,9% tổng số người có 

BHYT [124]. Sự tuân thủ chưa tốt trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư 

nhân, là do: 

 Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không quy định việc tham gia BHYT là 

bắt buộc. Khái niệm về BHYT xã hội chưa được nêu trong Luật BHYT. BHYT xã hội 

ở Việt Nam chưa được coi là một trong hai cơ chế tài chính công cho y tế (cơ chế thứ 

hai là tài chính cho y tế dựa trên thuế), cùng có chung đặc điểm là huy động bắt buộc 

đóng góp tài chính của cá nhân với mức đóng phụ thuộc vào khả năng đóng góp, mức 

hưởng không phụ thuộc vào số tiền đã đóng mà căn cứ vào tình trạng sức khoẻ.  

 Thiếu giải pháp bảo đảm tính tuân thủ. Luật BHYT chưa quy định BHYT đang thực 

hiện ở nước ta là BHYT xã hội bắt buộc, theo đó phí BHYT được coi là một loại thuế 

đặc thù cho CSSK, Luật cũng chưa quy định các giải pháp có hiệu quả để bảo đảm sự 

tuân thủ. Tuy Nghị định số 92/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực BHYT có các quy định về việc xử phạt các vi phạm trong đóng phí BHYT, nhưng 

chưa có các biện pháp đủ hiệu quả để thực thi các quy định này. Vi phạm trốn đóng 

phí BHYT chưa tương đương phạm tội trốn thuế trong Luật Hình sự. Cơ quan BHXH 

không được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng nộp phí BHYT [225], 

trong khi cơ quan thuế được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về thuế.  

Đặc điểm bao phủ BHYT trong khu vực phi chính thức là đạt tỷ lệ bao phủ cao ở các 

nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ 100% mức phí, tỷ lệ rất thấp ở các nhóm có mức hỗ trợ 

dưới 100% mức phí.  

Tỷ lệ tham gia BHYT ở các hộ gia đình cận nghèo còn thấp, mặc dù đã được NSNN 

tăng mức hỗ trợ từ 50% mức phí BHYT lên 70% từ năm 2012. Năm 2012 vẫn còn ba phần tư 

trong tổng số 5,8 triệu người cận nghèo chưa tham gia BHYT, do nhiều nguyên nhân khác 

nhau, như: nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm BHYT; mức đóng còn cao (nay là 30% mệnh 

giá thẻ), cùng chi trả tới 20%, v.v. Nguyên lý cơ bản của BHYT xã hội là “đóng góp một 

khoản tiền định trước để bảo vệ bản thân trước chi phí y tế lớn không lường trước” [223] 

dường như chưa được thực hiện trong thực tế cuộc sống.  

Tỷ lệ tham gia BHYT của người có thu nhập trung bình trở lên thuộc khu vực lao 

động phí chính thức rất thấp. Mới chỉ một số ít người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp và lâm nghiệp có thu nhập trung bình trở lên tham gia BHYT tự nguyện 

(chủ yếu là những người đang có nhu cầu KCB tham gia mua BHYT).  

Nguyên nhân của tỷ lệ tham gia BHYT thấp ở các hộ cận nghèo và lao động phi chính 

thức có thu nhập trung bình trở lên là do: (i) chất lượng dịch vụ KCB ở y tế cơ sở chưa đáp 

ứng nhu cầu và do vẫn phải trả tiền túi khi KCB ở tuyến trên, (ii) mức hỗ trợ đóng BHYT từ 

NSNN cho khu vực lao động phi chính thức còn thấp, trong khi thu nhập của các hộ cận 

nghèo, cũng như các hộ gia đình nông thôn trên cận nghèo ở nước ta còn thấp. Mức độ hỗ 

trợ từ NSNN để đóng phí BHYT cho người cận nghèo, người thu nhập trung bình chưa đủ để 

giúp họ tham gia BHYT. Kinh nghiệm từ các nước đang phát triển cho thấy chưa có nước 

nào thực hiện thành công việc bao phủ khu vực phi chính thức dựa trên cơ chế thu phí BHYT. 

Ba nước thu nhập trung bình trong khu vực (Ma-lai-xia, Thái Lan và Trung Quốc) đạt được 
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bao phủ toàn dân cho khu vực lao động phi chính thức đều phải dựa hoàn toàn hoặc phần lớn 

vào nguồn ngân sách của Nhà nước.  

Tổ chức bao phủ BHYT theo từng cá nhân mà không theo hộ gia đình. Cách tổ chức 

bao phủ BHYT ở nước ta hiện nay chủ yếu là theo từng cá nhân, mỗi thành viên của gia đình 

tham gia BHYT theo một nhóm đối tượng khác nhau, do các tổ chức khác nhau chịu trách 

nhiệm phối hợp thực hiện. Cách bao phủ dựa trên sự tham gia của từng các cá nhân như hiện 

nay một mặt làm mất đi sự chia sẻ ngay trong từng hộ gia đình, làm tăng thêm sự phức tạp 

trong quản lý đối tượng, có thể bỏ sót đối tượng hoặc tạo ra sự trùng lặp (một người có thể 

nhận nhiều thẻ BHYT theo nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau). Mặt khác NSNN được sử 

dụng để hỗ trợ 100% mức phí cho một số nhóm đối tượng có đủ khả năng tự đóng góp (trái 

với nguyên tắc của BHYT xã hội là đóng góp theo mức thu nhập, không có khả năng thì được 

NSNN hỗ trợ). Kinh nghiệm thế giới cũng cho thấy các nước đã thực hiện bao phủ BHYT 

toàn dân đều tổ chức tham gia BHYT theo hộ gia đình.  

Ngoài ra, quản lý nhà nước đối với hoạt động của BHYT thương mại còn rất hạn chế. 

Gần đây, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi được ban hành, nhưng không quy định vai trò, vị 

trí của BHYT thương mại ở Việt Nam là loại hình BHYT bổ sung (complementary), hỗ trợ 

(supplementary) hay thay thế cho BHYT xã hội. Do đó, các chương trình BHYT thương mại 

phát triển nhanh ở Việt Nam, bao phủ hàng chục triệu người, chủ yếu nhằm vào các đối 

tượng khoẻ mạnh hoặc có thu nhập cao. Năm 2009, gần 50% học sinh, sinh viên cả nước đã 

tham gia các chương trình BHYT thương mại. Số thu BHYT thương mại năm 2009 là trên 11 

ngàn tỷ đồng [226]. Một số bệnh viện tư nhân cũng đưa ra các gói bảo hiểm sức khỏe dưới 

hình thức thẻ hội viên bệnh viện. Cho tới nay, tình trạng “hớt váng” của BHYT thương mại 

chưa được đánh giá và có biện pháp ngăn chặn.  

Về tính bền vững và hiệu quả chi phí trong sử dụng quỹ BHYT 

Sử dụng quỹ BHYT một cách có hiệu quả có tính quyết định đối với sự bền vững của 

quỹ. Tuy nhiên, Luật BHYT và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật chưa quy 

định về nguyên tắc và quy trình nhằm bảo đảm đáp ứng các tiêu chí an toàn, hiệu quả, chất 

lượng và giá chấp nhận được trong lựa chọn thuốc, các dịch vụ y tế, như tinh thần của Nghị 

quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc [70]. Đánh giá công nghệ y tế (health technology 

assessment) là một lĩnh vực nghiên cứu cần thiết cho việc lựa chọn thuốc và dịch vụ kỹ thuật 

y tế vẫn chưa được triển khai thực hiện ở nước ta. Việc lựa chọn thuốc và vật tư y tế phần 

nhiều dựa trên đề xuất từ các bệnh viện. Các thành viên hội đồng xây dựng danh mục thuốc, 

vật tư y tế đưa ra các nguyên tắc lựa chọn thuốc và vật tư y tế, đồng thời đưa thuốc và vật tư 

y tế vào danh mục. Như vậy, thiếu sự tách biệt giữa người đưa ra nguyên tắc và người xây 

dựng danh mục thuốc, trong khi các bằng chứng về hiệu quả chi phí không được sử dụng 

trong quá trình xem xét lựa chọn thuốc và vật tư y tế. 

Tương tự, quá trình xem xét phê duyệt cho áp dụng các dịch vụ kỹ thuật mới ở nước 

ta thường không đề cập tới tính hiệu quả chi phí. Các hội đồng phê duyệt cho phép áp dụng 

kỹ thuật chẩn đoán điều trị tại một bệnh viện chủ yếu xem xét đánh giá khía cạnh năng lực kỹ 

thuật của cơ sở y tế. Các dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt cho áp dụng khi dịch vụ kỹ thuật đó 

an toàn và cơ sở y tế có đủ các điều kiện về nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật; tính hiệu quả 

chi phí chưa được xem xét tới. Thông thường, khi quy trình dịch vụ kỹ thuật nằm trong phạm 

vi quyền lợi của BHYT (KCB và phục hồi chức năng) được phê duyệt cho phép thực hiện ở 

một cơ sở y tế và được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá thì dịch vụ đó sẽ được BHYT chi 

trả. Vì vậy, có những loại thuốc không có bằng chứng về hiệu quả điều trị hoặc có hiệu quả 

điều trị thấp, những dịch vụ kỹ thuật không bảo đảm hiệu quả chi phí vẫn nằm trong danh 

mục chi trả từ quỹ BHYT.  
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Để khống chế nguy cơ lạm dụng quỹ BHYT và “lựa chọn ngược” từ người tham gia 

BHYT tự nguyện, đồng thời do sự thiếu hụt các cơ chế bảo đảm tính hiệu quả chi phí trong 

điều trị, hầu hết các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, kể cả các dịch vụ chẩn đoán và điều trị đã trở 

thành dịch vụ thông thường có chi phí không cao (vài triệu đồng cho một lần thực hiện) dự 

kiến được đưa vào Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn nhằm hạn chế việc sử dụng và 

hạn chế mức chi trả tối đa. Giải pháp tình thế như vậy tiếp tục tạo ra cảm nhận chính sách 

BHYT không khuyến khích cho sự phát triển của y tế (một trong 3 mục tiêu công bằng, hiệu 

quả và phát triển của y tế Việt Nam). Như vậy, hạn chế trong bảo đảm tính hiệu quả chi phí 

dẫn tới hạn chế trong phát triển công nghệ mới và đồng thời, cũng dẫn tới hạn chế trong bảo 

vệ tài chính (chi phí nhỏ thì được BHYT chi trả, chi phí lớn vượt trần thì người bệnh phải tự 

chi trả). 

Về bảo vệ tài chính cho người tham gia BHYT  

Mặc dù đã tham gia BHYT, một số người vẫn phải chi trả tiền túi vượt quá khả năng 

chi trả và có nguy cơ trở thành người nghèo. Những yếu tố sau đây góp phần tăng chi phí tiền 

túi của người tham gia BHYT khi sử dụng dịch vụ y tế:  

 Người dân vẫn thường phải chi trả cho thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật ngoài 

danh mục ở y tế tuyến trên. Theo chỉ định của thầy thuốc, bệnh nhân BHYT phải trả 

tiền cho một số loại thuốc, vật tư và dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục được chi trả. 

Nguyên nhân là do hoặc quỹ KCB của bệnh viện thấp (quỹ KCB được xác định dựa 

trên tổng số tiền đóng của người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở 

KCB ban đầu) nên để phòng tránh tình trạng bội chi quỹ KCB tại bệnh viện, Hội đồng 

Thuốc và điều trị của bệnh viện không đưa một số thuốc cần thiết nhưng đắt tiền vào 

danh mục, hoặc một số thuốc ngoài danh mục tuy không cần thiết nhưng được các 

doanh nghiệp khuyến khích sử dụng thông qua các chương trình khuyến mại hoặc chế 

độ trả hoa hồng không chính thức cho người chỉ định. 

 Giá thuốc và giá vật tư y tế chưa được quản lý tốt. Một số nghiên cứu cho thấy giá 

một số thuốc, chủ yếu là thuốc biệt dược ở Việt Nam cao hơn so với giá tham khảo 

quốc tế [147]. (Xem chi tiết ở Chương III, Mục 4) 

 Thực trạng chỉ định sử dụng thuốc chưa hợp lý dẫn tới lãng phí trong điều trị và tăng 

thêm chi phí của quỹ BHYT, tăng thêm số tiền cùng chi trả. (Xem chi tiết ở Chương 

III, Mục 4).  

 Chi phí tiền túi tốn kém ở tuyến trên. Do năng lực của mạng lưới chăm sóc sức khoẻ 

ban đầu chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa các bệnh thông thường, đặc 

biệt là các bệnh không lây nhiễm nên người dân phải chi phí tiền túi nhiều hơn khi sử 

dụng các dịch vụ đó ở tuyến trên (chi phí ăn ở, chi phí giao thông và chi phí cùng chi 

trả cao hơn ở tuyến trên).  

 Quy định về cùng chi trả không trần giới hạn là trở ngại không thể vượt qua đối với 

người thu nhập thấp. Quy định hiện hành về việc cùng chi trả không trần giới hạn cho 

một số nhóm đối tượng ở mức 5% hoặc 20% có thể dẫn tới số tiền cùng chi trả vượt 

quá khả năng chi trả của hộ gia đình và khiến hộ gia đình trở thành hộ nghèo. Số tiền 

chi trả trực tiếp bình quân hộ gia đình ở nước ta đang tăng lên hằng năm; năm 2010 số 

tiền này là 12,8 USD/hộ gia đình/năm. Năm 2010, tỷ lệ hộ gia đình thuộc nhóm nghèo 

nhất (phần lớn tất cả các thành viên hộ gia đình thuộc nhóm này đều có thẻ BHYT 

người nghèo) phải đối mặt với chi phí y tế thảm hoạ là 4,7% và tỷ lệ hộ gia đình bị 

nghèo hóa do chi phí y tế thảm họa là 5,4% (xem thêm Chương IV, Mục 1). 

 Tăng chi phí y tế do động lực tăng thu nhập cá nhân của cán bộ y tế và lợi nhuận của 

nhà đầu tư. Thực hiện chính sách tự chủ bệnh viện, cơ hội tăng thu nhập cá nhân của 
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cán bộ y tế tỷ lệ thuận với nguồn thu viện phí và BHYT của bệnh viện. Ngoài ra, việc 

sử dụng các trang thiết bị y tế mua sắm từ nguồn đầu tư vào bệnh viện công của các tổ 

chức, cá nhân nhằm mục đích lợi nhuận trong khuôn khổ của chính sách xã hội hoá 

cũng dẫn tới việc chỉ định quá mức các dịch vụ y tế. Phương thức chi trả chủ yếu dựa 

theo dịch vụ như hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho các động lực tăng chi phí y tế 

nói trên. 

 Mức phí BHYT bình quân thấp hơn nhiều so với mức chi tiêu y tế bình quân đầu 

người, có thể dẫn tới việc người tham gia BHYT phải trả tiền túi khi KCB. Có tới 

47% tổng số người tham gia BHYT được NSNN đóng phí BHYT ở mức thấp (4,5% 

của mức lương tối thiểu) dẫn tới tình trạng một quỹ BHYT của người thu nhập thấp, ít 

có khả năng chia sẻ gánh nặng chi phí y tế. Theo khuyến cáo của WHO, để thực hiện 

bao phủ toàn dân, người dân được bảo vệ về mặt tài chính thì nguồn tài chính công 

cho y tế cần đạt mức từ 4–5% GDP [152]. Năm 2011, mức phí BHYT bình quân đầu 

người là 514 000 đồng (27 USD, 2,2% GDP bình quân đầu người), trong khi ước chi 

tiêu y tế bình quân đầu người năm 2010 và 2011 tăng lên lần lượt là 83 và 95 

USD [227], còn chi phí điều trị bình quân đầu người là khoảng 55 USD. Mức chi 

KCB bình quân đầu người từ quỹ BHYT chỉ đạt mức 24 USD [124], dưới 50% của 

chi phí KCB bình quân đầu người. Hệ quả của chênh lệch mức đóng BHYT bình quân 

thấp hơn chi phí y tế bình quân là hoặc người tham gia BHYT phải chi trả thêm khi sử 

dụng dịch vụ y tế, hoặc chất lượng dịch vụ y tế bị giảm sút.  

 Cùng chi trả không trần giới hạn trong bối cảnh mức phí BHYT bình quân thấp hơn 

so với chi phí KCB bình quân đầu người, lựa chọn thuốc và các dịch vụ y tế dựa trên 

đề xuất từ phía các bệnh viện mà không dựa trên bằng chứng về hiệu quả chi phí; toàn 

bộ các dịch vụ kỹ thuật cao đều nằm trong danh mục dich vụ kỹ thuật cao chi phí lớn 

bị giới hạn điều kiện và mức chi trả; phương thức chi trả theo dịch vụ trong mạng lưới 

bệnh viện tạo động lực tăng dịch vụ để tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên và tăng 

lợi nhuận cho các nhà đầu tư là những yếu tố làm tăng chi phí tiền túi của người tham 

gia BHYT, hạn chế vai trò bảo vệ tài chính của chính sách BHYT ở nước ta. 

3.2. Các vấn đề ưu tiên  

 Các vấn đề ưu tiên được lựa chọn để giải quyết trong ngắn hạn và trung hạn tập trung 

vào việc mở rộng diện bao phủ cho khu vực lao động hưởng lương trong các doanh nghiệp tư 

nhân, khu vực lao động tự do, trước hết là người cận nghèo, bảo đảm tính bền vững và hiệu 

quả chia sẻ rủi ro của BHYT và tăng cường bảo vệ tài chính cho người tham gia BHYT.  

3.2.1. Khó khăn, thách thức trong mở rộng diện bao phủ dân số 

 Mức độ tuân thủ đóng BHYT của các doanh nghiệp tư nhân thấp. 

 Tỷ lệ người cận nghèo tham gia BHYT thấp. 

 Bao phủ BHYT rất thấp ở khu vực lao động phi chính thức có thu nhập trung bình trở 

lên.  

3.2.2. Chưa bảo đảm tính bền vững và hiệu quả chi phí trong sử dụng quỹ BHYT 

 Khó khăn trong việc lựa chọn thuốc BHYT an toàn, hiệu quả, trên cơ sở danh mục 

thuốc thiết yếu. Chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc và dịch 

vụ y tế dựa trên bằng chứng về hiệu quả chi phí và phù hợp với khả năng đóng góp tài 

chính của người dân.  
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 Chưa triển khai hoạt động đánh giá công nghệ y tế để lựa chọn dịch vụ y tế an toàn, 

hiệu quả, phù hợp với khả năng đóng góp tài chính của người dân.  

 Quản lý giá thuốc chưa hiệu quả. (Xem Chương III, Mục 4 về tiếp cận thuốc). 

3.2.3. Khả năng bảo vệ tài chính của BHYT xã hội còn hạn chế 

 Chi phí tiền túi tăng do thực hiện chính sách cùng chi trả không trần; do mất cân đối 

giữa mức phí và chi phí y tế bình quân đầu người; do phải KCB vượt tuyến. 

 Chi phí tiền túi tăng do sử dụng các dịch vụ đắt tiền, hiệu quả chi phí thấp, chi trả tiền 

túi cho một số dịch vụ y tế kỹ thuật cao. “Mua sắm chiến lược” chưa được thể hiện 

trong các quy định, hướng dẫn triển khai BHYT.  

 Chi phí tiền túi tăng do hệ quả của phương thức chi trả theo giá dịch vụ đang được sử 

dụng rộng rãi trong bối cảnh thực hiện chính sách tự chủ, xã hội hoá dịch vụ y tế. 

 Quỹ BHYT chưa bền vững, ít khả năng chia sẻ rủi ro do nguồn đóng góp từ khu vực 

lao động chính thức ít, quỹ BHYT phần lớn dựa trên nguồn hỗ trợ từ NSNN cho 

người thu nhập thấp, đối tượng ưu đãi và bảo trợ xã hội.  

3.3. Khuyến nghị 

Để giải quyết các vấn đề ưu tiên nói trên, báo cáo đã đề xuất các nhóm giải pháp sau: 

3.3.1. Mở rộng diện bao phủ BHYT 

 Mở rộng diện bao phủ trong khu vực lao động chính thức trong các doanh nghiệp tư 

nhân. Để bảo đảm tính tuân thủ tham gia BHYT trong khu vực này, cơ quan BHXH 

cần được giao quyền thanh tra chuyên ngành về việc nộp phí BHYT để có thể trực 

tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát việc thi hành của các chủ sử dụng lao 

động. Các chức năng thanh tra chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực BHYT sẽ do các cơ 

quan quản lý nhà nước thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra. Cùng với việc giao 

chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng nộp cho cơ quan BHXH, cần quy định các 

giải pháp xử phạt, cưỡng chế mạnh mẽ hơn, với quan điểm phí BHYT là một hình 

thức thuế chuyên biệt dành cho CSSK và trốn đóng phí BHYT cần được xử lý như 

trốn thuế. 

 Mở rộng diện bao phủ cho người cận nghèo. Để bảo đảm bao phủ đối tượng người 

cận nghèo, giải pháp cần thiết là tăng mức hỗ trợ từ NSNN ở mức tối thiểu 70% như 

hiện nay lên mức hỗ trợ 100%. Kinh nghiệm hỗ trợ ở mức 70–80% mức phí ở một số 

địa phương trong thời gian vừa qua cho thấy mức độ hỗ trợ đó chưa đủ để giúp người 

cận nghèo vượt qua khó khăn tài chính để tự đóng góp mức phí còn lại. 

 Bao phủ BHYT ở khu vực lao động phi chính thức có thu nhập trung bình trở lên. Để 

khắc phục thực trạng tỷ lệ bao phủ rất thấp hiện nay ở khu vực này, đặc biệt là các hộ 

gia đình ở khu vực nông thôn, cần xem xét khả năng nâng mức hỗ trợ từ NSNN. Kinh 

nghiệm của các nước trong khu vực cho thấy chỉ có thể bao phủ được khu vực lao 

động phí chính thức khi nhà nước lấy nguồn thu từ thuế để chăm sóc sức khoẻ cho họ. 

Malaysia, Thái Lan hỗ trợ 100% chi phí CSSK cho khu vực phi chính thức; Trung 

Quốc đang hỗ trợ ở mức 80% mức phí BHYT cho 950 triệu nông dân. Vì vậy, mức hỗ 

trợ 30% cho nông dân có thu nhập trung bình và 0% cho nông dân có thu nhập trên 

trung bình cần được xem xét tăng thêm tới mức tối đa có thể được.  
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3.3.2. Bảo đảm tính bền vững và hiệu quả chi phí trong sử dụng quỹ BHYT 

 Thực hiện nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc và dịch vụ y tế dựa trên bằng chứng 

về hiệu quả chi phí và phù hợp với khả năng đóng góp tài chính của người dân. Để 

chuyển đổi cách tiếp cận trong xây dựng danh mục thuốc và dịch vụ y tế dựa trên đề 

xuất của các bệnh viện như hiện nay sang cách tiếp cận xây dựng danh mục dựa trên 

bằng chứng về hiệu quả chi phí, trước hết cần ban hành quy định về nguyên tắc và 

quy trình xây dựng, cập nhật danh mục thuốc, các dịch vụ y tế được chi trả từ quỹ 

BHYT hoặc từ NSNN dựa trên bằng chứng về hiệu quả chi phí, phù hợp với khả năng 

tài chính của Việt Nam. Cần bảo đảm việc xây dựng nguyên tắc và quy trình xây 

dựng, cập nhật danh mục thuốc độc lập, tách biệt với hoạt động lựa chọn thuốc và 

dịch vụ y tế. Như vậy, sẽ tránh việc vừa điều chỉnh nguyên tắc, vừa đưa thuốc và dịch 

vụ y tế vào danh mục. 

 Triển khai hoạt động đánh giá công nghệ y tế để lựa chọn dịch vụ y tế an toàn, hiệu 

quả, phù hợp với khả năng đóng góp tài chính của người dân. Như đã đề xuất trong 

các báo cáo JAHR trước đây, cần xúc tiến tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, sớm tổ 

chức hoạt động đánh giá công nghệ y tế để trước mắt thực hiện ưu tiên đánh giá các 

công nghệ mới có chi phí lớn hoặc các công nghệ có chi phí nhỏ nhưng áp dụng trên 

quy mô sử dụng rộng rãi để cung cấp thông tin cho việc xem xét chấp nhận hoặc loại 

bỏ các dịch vụ kỹ thuật trong danh mục được BHYT chi trả. 

 Lựa chọn thuốc an toàn, hiệu quả và phù hợp với khả năng đóng góp tài chính của 

người dân. Xây dựng danh mục thuốc BHYT trên cơ sở danh mục thuốc thiết yếu, 

theo khuyến cáo của WHO. Cần bảo đảm danh mục thuốc BHYT tại các cơ sở KCB 

có đủ các thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu. Để thay đổi quan điểm và nhận thức 

về vai trò của thuốc thiết yếu trong hệ thống y tế ở Việt Nam cần thực hiện các 

chương trình tuyên truyền về một chính sách thuốc quốc gia thực sự an toàn, hiệu quả 

cho cả 3 nhóm đối tượng đích là cán bộ quản lý, người chỉ định sử dụng thuốc và 

người sử dụng thuốc. 

 Tăng cường tính hiệu quả trong mua sắm thuốc. Bộ Y tế tiếp tục cải cách chính sách 

về quản lý giá thuốc để khắc phục tình trạng lãng phí, giá một số loại thuốc ở Việt 

Nam cao hơn giá so sánh quốc tế. Các giải pháp đề xuất chi tiết xin xem Chương III, 

Mục 4. 

 Xem xét điều chỉnh quy định để BHYT chỉ chi trả khi các chi phí KCB của người 

bệnh có BHYT vượt quá một mức quy định (deductible). 

3.3.3. Cải thiện chức năng bảo vệ tài chính của BHYT xã hội  

Để nâng cao mức độ bảo vệ tài chính đối với người dân, ngoài các giải pháp bảo đảm 

tính bền vững và hiệu quả trong sử dụng quỹ BHYT thông qua việc xây dựng danh mục 

thuốc, dịch vụ y tế trên cơ sở hiệu quả chi phí, tăng hiệu quả trong quản lý mua sắm thuốc và 

các giải pháp cải thiện sự tiếp cận dịch vụ CSSKBĐ, đặc biệt là đối với các bệnh không lây 

nhiễm đã nêu ở trên, cần ưu tiên thực hiện các giải pháp sau đây: 

 Xem xét điều chỉnh, sửa đổi Luật BHYT để quy định trần tối đa số tiền cùng chi trả 

trong một năm, tùy thuộc mức thu nhập bình quân của từng nhóm đối tượng, không 

vượt quá khả năng chi trả của người dân.  

 Bảo đảm sự cân bằng giữa mức phí BHYT bình quân với chi phí KCB bình quân thực 

tế đầu người. Trước hết, cần cắt giảm các chi phí không hiệu quả (chi trả cho các loại 

thuốc và dịch vụ kỹ thuật không có tính hiệu quả chi phí, chi trả cho chỉ dịch dịch vụ 

y tế quá mức v.v.) thông qua chính sách đánh giá công nghệ y tế, xây dựng danh mục 
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thuốc và dịch vụ kỹ thuật dựa trên bằng chứng về hiệu quả chi phí. Tiếp theo là các 

giải pháp điều chỉnh động cơ tăng thu của bệnh viện do chính sách tự chủ bệnh viện, 

các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế ở tuyến dưới, tăng cường chất 

lượng dịch vụ CSSKBĐ. Sau khi thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 

quỹ, cần xem xét điều chỉnh mức phí BHYT cho tương xứng với chi phí KCB. 

 Cải cách phương thức chi trả để từng bước hạn chế chi trả theo phí dịch vụ và điều 

chỉnh, sửa đổi chính sách tự chủ tài chính và chính sách xã hội hoá, nhằm loại bỏ 

động lực thu vì mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu tăng thu nhập cho cán bộ y tế (xin 

tham khảo thêm phần nói về phương thức chi trả trong báo cáo này). 

4. Huy động nguồn lực tài chính để thực hiện bao phủ CSSK toàn dân  

Bảo đảm đủ nguồn lực tài chính để thực hiện bao phủ CSSK toàn dân là một trong 

những nội dung trọng tâm của tài chính y tế được WHO nhấn mạnh trong Báo cáo Y tế thế 

giới năm 2010. Bên cạnh tổng mức huy động tài chính cho y tế, vấn đề quan trọng là nguồn 

lực tài chính được huy động theo phương thức nào. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc về bao 

phủ CSSK toàn dân kêu gọi các nước thành viên bảo đảm hệ thống tài chính y tế dựa trên 

hình thức chi trả trước, bao gồm NSNN – dựa trên đóng góp từ thuế, và BHYT, nhằm bảo vệ 

cho mỗi người dân trước các rủi ro về tài chính do chi phí y tế [70]. Nghị quyết này cũng 

khuyến cáo các nước cần hạn chế tối đa hình thức chi trả trực tiếp theo dịch vụ. WHO đã đề 

xuất các mục tiêu chiến lược về tài chính y tế cho các nước khu vực châu Á – Thái Bình 

Dương cho giai đoạn 2011–2015 trong lộ trình tiến tới bao phủ CSSK toàn dân, trong đó bao 

gồm: (i) tỷ trọng chi trực tiếp từ hộ gia đình không vượt quá 30 - 40% tổng chi y tế; (ii) tổng 

chi công cho y tế tối thiểu đạt 4–5% GDP; (iii) bao phủ trên 90% dân số bằng cơ chế chi trả 

trước (NSNN dựa trên thuế và BHYT xã hội); (iv) gần như 100% nhóm dân cư yếu thế được 

hỗ trợ và bảo vệ bằng các chính sách an sinh xã hội [152].  

Dưới đây sẽ đánh giá thực trạng và khả năng huy động các nguồn tài chính cho CSSK 

toàn dân tại Việt Nam, trong đó tập trung vào các nguồn tài chính công.  

4.1. Đánh giá thực trạng  

Theo WHO, mức chi cho y tế phụ thuộc vào gói dịch vụ được bảo đảm theo nhu cầu 

của người dân và điều kiện của từng quốc gia. Chi y tế bình quân đầu người của Việt Nam 

năm 2011 đạt 95 USD [11], tương đương với In-đô-nê-xia và Phi-líp-pin (95 USD), thấp hơn 

so với Thái Lan (202 USD) [151], nhưng cao hơn mức khuyến nghị của WHO cho các nước 

thu nhập thấp là trên 60 USD/người/năm vào năm 2015, để thực hiện các Mục tiêu Thiên 

niên kỷ và bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, bao gồm cả các can thiệp đối với các 

bệnh không lây [227]. Tuy nhiên, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình vẫn ở mức trên 

50% tổng chi y tế. Theo WHO, mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân khó có thể đạt được với tỷ 

lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho y tế cao hơn 30% tổng chi y tế toàn xã hội [152]. 

4.1.1. Ngân sách nhà nước cho y tế  

Theo Tài khoản y tế quốc gia năm 2010, chi NSNN cho y tế chiếm 26% tổng chi toàn 

xã hội cho y tế [11]. Tổng NSNN cho y tế giai đoạn 2008–2013 tăng qua các năm với tốc độ 

tăng bình quân 34,2%, cao hơn tốc độ tăng bình quân tổng chi thường xuyên NSNN cùng kỳ 

(20%) [10]. Trong những năm gần đây, ngoài khoản chi cho hoạt động thường xuyên của 

ngành y tế, NSNN cho y tế tăng lên đáng kể do được bố trí kinh phí bảo đảm để thực hiện các 

chương trình hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo Luật 

BHYT, bao gồm người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, 

các đối tượng chính sách, học sinh sinh viên. Bên cạnh nguồn NSNN chi thường xuyên cho y 
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tế, nguồn kinh phí đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ để triển khai một loạt các đề án đầu 

tư, nâng cấp mạng lưới y tế địa phương theo các Quyết định 225, 47, 930 của Thủ tướng 

Chính phủ cũng làm tăng tổng kinh phí từ NSNN cho y tế.  

Tuy nhiên, tốc độ gia tăng chi NSNN cho y tế trong ba năm gần đây sụt giảm rõ rệt do 

ảnh hưởng chung từ những khó khăn kinh tế vĩ mô và chính sách thắt chặt tài khóa theo Nghị 

quyết 11/2011 của Chính phủ [16]. Năm 2012, tốc độ gia tăng chi NSNN cho y tế giảm mạnh 

so với năm 2011 và tiếp tục giảm theo Dự toán năm 2013 (Hình 21).  

Hình 21: Tốc độ tăng chi NSNN cho y tế so với tốc độ tăng chi NSNN theo giá so sánh, 
2004–2012 

 

Chú thích: Giá so sánh là giá hiện hành điều chỉnh theo chỉ số giảm phát của Tổng cục Thống kê. 
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=622&ItemID=13501 

Nguồn: Bộ Tài chính, số liệu thống kê về chi ngân sách nhà nước. [10] 

 

Tỷ lệ chi NSNN cho y tế so với tổng chi thường xuyên NSNN tăng liên tục từ năm 

2008 đến 2012, đạt mức 8,3%. Tuy nhiên, theo dự toán năm 2013, tỷ lệ này giảm nhẹ chỉ còn 

8,1%. So với GDP, tỷ trọng chi NSNN cho y tế tăng từ 2008 đến 2011 đạt mức cao nhất là 

1,97% sau đó năm 2012 và 2013 có xu hướng giảm đi (Hình 22). Chỉ số này phản ánh mức 

độ ưu tiên cho y tế trong bố trí ngân sách chung. Tại nhiều nước, trong đó có các nước kém 

phát triển ở châu Phi, đã đặt mục tiêu tăng chi ngân sách cho y tế lên mức 15% tổng chi 

NSNN [72]. 
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Hình 22: Tỷ trọng chi thường xuyên cho y tế từ NSNN so với tổng chi thường xuyên 
NSNN và so với GDP, 2008–2013 

 

Nguồn: Bộ Tài chính, số liệu thống kê về chi ngân sách nhà nước. [10] 

Với định hướng BHYT toàn dân, mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân của Việt Nam 

được thực hiện bằng phương thức tài chính thông qua BHYT với nguồn tài trợ từ NSNN. Tỷ 

lệ đóng góp từ NSNN thông qua hỗ trợ các nhóm đối tượng này chiếm tới 45% nguồn thu 

BHYT. Năm 2012, Ngân hàng Thế giới đã tiến hành phân tích nhu cầu và khả năng đáp ứng 

tài chính để thực hiện bao phủ BHYT. Nghiên cứu này đã tính toán chi phí cần thiết để thực 

hiện bao phủ BHYT 70% dân số vào năm 2015 (theo lộ trình của Chính phủ) theo 6 kịch bản 

khác nhau. Theo đó, với dự kiến phát triển BHYT lên đến 70% vào năm 2015, NSNN cho y 

tế cần tăng thêm trong giới hạn: 0,6–0,7% GDP (nếu theo lộ trình mở rộng BHYT của Chính 

phủ, tính theo mức phí đóng BHYT) và 0,7–1,6% GDP (nếu phát triển BHYT theo chiều 

rộng và chiều sâu, tăng tiếp cận và giảm chi tiền túi bằng các biện pháp như tăng giá dịch vụ 

y tế, tăng mức đóng BHYT, tăng đầu tư cho y tế cơ sở… ) [19].  

Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính cho y tế (phân tích dư địa tài chính dành 

cho y tế - Fiscal space analysis for health) cho thấy:  

 Về điều kiện kinh tế vĩ mô: Viễn cảnh tài chính vĩ mô của Việt Nam nhìn chung vẫn 

lạc quan; dù tăng trưởng chỉ đạt 5,03% vào năm 2012 nhưng dự kiến sẽ tăng lên 6,2% 

vào năm 2015. Dự báo với mức tăng trưởng và mức co giãn thu nhập hiện nay, Việt 

Nam dự kiến có thể có thêm nguồn tài chính cho y tế khoảng 0,4% GDP vào năm 

2015 với điều kiện: (i) tốc độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô tăng trở lại mức trước khủng 

hoảng; (ii) tỷ lệ ngân sách chi cho y tế được bảo đảm và duy trì. Như vậy, không thể 

đáp ứng nhu cầu tài chính để thực hiện lộ trình bao phủ BHYT 70% vào năm 2015 chỉ 

bằng cách tăng ngân sách. Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh kinh tế hiện nay khó 

có thể mở rộng được mức hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng tham gia BHYT. 

Thực ra, xã hội chỉ có thể tăng chi cho y tế tương đương với mức tăng trưởng của nền 

kinh tế. Khi nhu cầu chi cho y tế tăng cao hơn tăng trưởng kinh tế, phải xem xét khả 

năng chuyển nguồn tài chính từ ngành khác sang cho ngành y tế. Đồng thời cần thực 

hiện các chiến lược huy động thêm nguồn tài chính và tăng cường hiệu quả sử dụng 

nguồn lực hiện có. 
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 Về mức độ ưu tiên phân bổ NSNN cho y tế: Theo phân tích, để đạt mức bao phủ 

BHYT theo lộ trình của Chính phủ, chi NSNN cho y tế phải tăng lên ít nhất là 7,5% 

và cao nhất là 13,1%. Số liệu thực tế cho thấy, mặc dù hiện tại tỷ trọng chi NSNN cho 

y tế so với tổng chi NSNN đã đạt trên 8%, nhưng tốc độ tăng giảm đi, thậm chí còn 

âm (năm 2013 thấp hơn năm 2012), cho thấy mức độ ưu tiên phân bổ NSNN cho y tế 

không được ở mức cao như kỳ vọng.  

 Tăng chi công cho y tế là một chiến lược quan trọng được WHO khuyến cáo các nước 

thành viên thực hiện nhằm mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân [152]. Có những bằng 

chứng cho thấy lợi ích rõ rệt của việc tăng chi công cho y tế đối với các kết quả đầu ra 

về sức khỏe. Theo Ngân hàng thế giới, tỷ lệ chi công cho y tế so với GDP tăng thêm 

10% sẽ làm giảm 7% tỷ số tử vong mẹ, giảm 0,69% tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 

và giảm 4,14% tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân [228]. 

4.1.2. Nguồn thu từ BHYT   

Năm 2010, với tỷ lệ bao phủ 60,3% dân số, song nguồn từ BHYT chỉ đóng góp xấp xỉ 

18% tổng chi y tế toàn xã hội [11]. Nguyên nhân là các dịch vụ YTDP chủ yếu nằm trong 

phạm vi NSNN trả trực tiếp không được BHYT thanh toán, dịch vụ tư nhân đắt tiền và chi 

phí tự điều trị cũng không được BHYT thanh toán, và Luật BHYT quy định mức cùng chi trả 

20% đối với nhiều đối tượng. Phần lớn nguồn thu BHYT được dành cho hoạt động KCB, chi 

cho quản lý hành chính khá ổn định trong suốt 3 năm với tỷ lệ 3% [124], tương đối thấp so 

với tỷ lệ trung bình 4,7% tại các nước thuộc khối OECD. Tuy nhiên, chi phí quản lý hành 

chính cho BHYT thường nằm trong chi phí quản lý hành chính chung của cơ quan BHXH 

nên tính chính xác của số liệu bóc tách cụ thể phần nào mang tính tương đối.  

Việc tăng nguồn từ BHYT cho CSSK nói chung chủ yếu phụ thuộc vào ba yếu tố: (i) 

hiệu quả thu phí BHYT; (ii) khả năng mở rộng độ bao phủ, và (iii) tăng mức phí BHYT. Hiện 

nay cơ quan BHXH đang gặp khó khăn trong thu phí BHYT, đặc biệt là từ các doanh nghiệp. 

Tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT là một vấn đề nghiêm trọng và nan 

giải. Số doanh nghiệp và số tiền nợ đọng BHXH, BHYT không ngừng gia tăng. Theo số liệu 

công bố gần đây của cơ quan BHXH Việt Nam, có đến 400 doanh nghiệp còn nợ đọng 

BHXH, BHYT với số tiền nợ tính đến tháng 11/2012 là 8700 tỷ đồng, trong đó nợ BHYT là 

2100 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng này liên quan đến nhiều vấn đề, như: quy định 

mức lãi suất chậm đóng BHXH thấp hơn mức lãi suất vay ngân hàng, nên đại bộ phận doanh 

nghiệp cố tình nợ BHXH để chiếm dụng quỹ BHXH; chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

BHXH còn nhiều bất cập: mức xử phạt thấp, thủ tục xử phạt phức tạp, không quy định xử lý 

hình sự khi chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động; cơ quan BHXH lại không có 

chức năng thanh tra, xử phạt vi phạm BHXH nên khi kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về 

BHXH chỉ nhắc nhở và đề nghị doanh nghiệp chấp hành, sau đó dừng lại ở việc phản ánh với 

Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc huyện xử lý.  

Về khả năng mở rộng độ bao phủ, phân tích số liệu lịch sử từ năm 2006–2012 về tỷ lệ 

bao phủ BHYT cho thấy xu hướng gia tăng qua các năm, đặc biệt sự gia tăng rõ rệt vào năm 

2009 khi Luật BHYT chính thức có hiệu lực và 20/25 nhóm thực hiện tham gia BHYT theo 

lộ trình. Tuy nhiên, có thể thấy tốc độ gia tăng những năm về cuối có giảm đi so với những 

năm trước đó (Hình 20). Đây là thực tế diễn ra theo quy luật chung phát triển BHYT tại các 

quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các nước có tỷ trọng khu vực lao động phi chính quy lớn 

như Việt Nam. Theo số liệu BHXH năm 2012, hai nhóm đối tượng có tỷ lệ bao phủ BHYT 

thấp nhất hiện nay là nhóm cận nghèo và đối tượng tự nguyện với tỷ lệ tương ứng là 25% và 

26% [19]. Đối tượng tham gia BHYT tự nguyện chủ yếu là nông dân [124]. 
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Mức phí đóng BHYT hiện đang áp dụng là 4,5% mức tiền lương, tiền lương hưu hoặc 

mức lương tối thiểu. So với mức tối đa được quy định trong Luật BHYT là 6%, mức phí hiện 

nay vẫn có thể tăng lên. Tuy nhiên, các ý kiến trong quá trình thảo luận Dự thảo sửa đổi Luật 

BHYT cũng như chuyên gia quốc tế đều cho rằng tình hình hiện nay không thuận lợi để tăng 

mức phí BHYT. Về cân đối Quỹ, theo số liệu của cơ quan BHXH Việt Nam, sau ba năm thực 

hiện Luật BHYT, Quỹ BHYT bảo đảm cân đối thu chi và có kết dư liên tục trong ba năm với 

số lũy kế năm 2012 ước tính là 12 891 tỷ đồng. Mặt khác, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và 

hoạt động sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn hiện nay, đề xuất tăng mức phí đóng 

BHYT sẽ khó được sự đồng thuận từ nhiều bên liên quan. Đề xuất này nếu có đưa ra phải 

được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở dự báo và phân tích tác động.  

4.1.3. Nguồn từ viện trợ 

Nguồn viện trợ cho y tế chiếm tỷ trọng không lớn (khoảng 2,3% tổng chi y tế năm 

2009) [11]). Mặc dù Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp, song nguồn 

viện trợ cho y tế vẫn được duy trì ở mức cao [14]. Năm 2012, tổng số Dự án ODA do Bộ Y tế 

quản lý là 52 dự án với tổng giá trị xấp xỉ 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt với 

thực tế là các nguồn viện trợ trợ ưu đãi có xu hướng giảm dần, thay vào đó là vốn kém ưu 

đãi. Trong khi đó, hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ vẫn bị hạn chế do một số bất cập 

trong công tác điều phối, năng lực thực hiện dự án, vướng mắc trong thủ tục hành chính, việc 

theo dõi, đánh giá chưa đầy đủ… Tỷ lệ giải ngân các dự án ODA có được cải thiện trong 

những năm gần đây song mới đạt 65% năm 2011 và ước đạt 51% năm 2012 [14, 15].  

Ngoài nguồn hỗ trợ từ các dự án ODA, theo báo cáo của Bộ Y tế hiện đang có 106 dự 

án y tế do các tổ chức phi chính phủ tài trợ với tổng số vốn là 256 triệu USD. Tuy chiếm tỷ 

trọng nhỏ, song nguồn hỗ trợ từ phía quốc tế vẫn có ý nghĩa quan trọng, bao gồm hỗ trợ tài 

chính và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong mở rộng độ bao phủ 

và chiều sâu BHYT. Mô hình hỗ trợ chi phí gián tiếp cho người nghèo khi đi KCB theo chế 

độ BHYT và hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT sau khi được thí điểm trong một số dự 

án từ nguồn viện trợ đang được tiếp tục thực hiện trong các dự án hỗ trợ y tế của các đối tác 

phát triển (Ngân hàng thế giới, EC). Hỗ trợ kỹ thuật giúp Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đổi 

mới phương thức chi trả dịch vụ y tế cũng đang được sự quan tâm của một số đối tác phát 

triển như Ngân hàng thế giới, ADB….  

4.1.4. Sáng kiến tăng nguồn huy động tài chính cho y tế  

Ngoài kinh phí từ ngân sách và BHYT xã hội, để tăng cường nguồn lực tài chính thực 

hiện bao phủ CSSK toàn dân, nên phát huy các sáng kiến tăng thêm nguồn thu cho hoạt động 

y tế. Cho tới nay, các sáng kiến này lại đang được thực hiện chủ yếu tại các nước có mức thu 

nhập cao. Theo các sáng kiến này, nguồn kinh phí bổ sung cho CSSK có thể có được theo các 

phương thức rất đa dạng như tăng thuế máy bay, tăng phí giao dịch đổi ngoại tệ, tăng thuế 

thuốc lá… Bằng các phương thức này, mỗi năm có thêm 10 tỷ USD được bổ sung cho công 

tác y tế toàn cầu [72]. Một số nước áp dụng quy định tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt một số 

mặt hàng, phần tăng thuế này được sử dụng để hỗ trợ mở rộng BHYT cho một số nhóm đối 

tượng như Đài Loan, Phi-líp-pin, Hàn Quốc.  

Tại Việt Nam, từ năm 2007 nguồn thu từ xổ số kiến thiết không đưa vào cân đối thu, 

chi ngân sách địa phương mà được quản lý qua NSNN và được sử dụng toàn bộ nguồn thu 

này để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương, trong đó tập trung 

đầu tư các công trình về giáo dục, y tế; không sử dụng nguồn thu này vào mục đích 

khác [229]. Năm 2011, tổng kinh phí huy động từ nguồn tăng thu từ xổ số kiến thiết cho y tế 

tại tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc đạt 2154 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng chi thường xuyên 

từ NSNN cho y tế.  
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Về khả năng thực hiện tăng thuế thuốc lá để chi cho y tế, thực tế hiện nay mức thuế 

suất tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với thuốc lá 65% vẫn còn có thể tăng lên theo mức trung 

bình khuyến cáo của WHO (65–80%). Mặt khác, theo kết quả nghiên cứu phân tích chi phí – 

hiệu quả các can thiệp phòng chống tác hại thuốc lá, can thiệp nâng mức thuế thuốc lá từ 55% 

lên các mức 65%, 75% và 85% là các can thiệp rất hiệu quả [230]. Nếu áp dụng chính sách 

tăng thuế thuốc lá để chi cho hoạt động CSSK sẽ vừa có thêm nguồn thu cho y tế vừa giảm tỷ 

lệ hút thuốc lá một cách hiệu quả. Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá được Quốc hội 

thông qua năm 2012, từ 1/1/2013 các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá bắt buộc phải đóng 

góp kinh phí cho Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, mức đóng góp được tính theo tỷ lệ 

phần trăm trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình: 1,0% từ ngày 01 tháng 5 năm 

2013; 1,5% từ ngày 01 tháng 5 năm 2016; 2,0% từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 [51]. Ngoài ra, 

thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia hoặc các phương tiện giao thông (gây ô nhiễm môi 

trường) cũng là các nguồn có thể huy động để hỗ trợ mở rộng BHYT.  

4.2. Các vấn đề ưu tiên  

Phân tích thực trạng huy động các nguồn tài chính để thực hiện bao phủ CSSK toàn 

dân cho thấy một số vấn đề khó khăn, vướng mắc nổi bật như sau:  

 Khả năng tăng chi từ NSNN cho y tế trong bối cảnh hiện nay bị ảnh hưởng do khó 

khăn về kinh tế vĩ mô. Tốc độ gia tăng chi NSNN cho y tế có xu hướng giảm đi, tỷ lệ 

chi cho y tế so với tổng chi NSNN vẫn chưa được 10% và có xu hướng giảm đi.  

 Nguồn kinh phí huy động từ BHYT cho CSSK vẫn ở mức thấp so với tỷ lệ bao phủ 

BHYT (năm 2010 tỷ trọng chi từ BHYT trong tổng chi cho y tế là 18% trong khi tỷ lệ 

bao phủ BHYT đạt 60,3% dân số). Tình hình này là do một số nguyên nhân, như: các 

dịch vụ được BHYT thanh toán chưa bao gồm YTDP; các dịch vụ tư nhân đắt tiền 

không thuộc phạm vi thanh toán BHYT; tự mua thuốc; Luật BHYT quy định tỷ lệ 

cùng chi trả đối với nhiều đối tượng; kết quả thu phí BHYT còn hạn chế ở một số 

nhóm đối tượng; việc mở rộng độ bao phủ BHYT cho các nhóm đối tượng còn lại gặp 

nhiều khó khăn.  

 Nguồn viện trợ y tế chiếm tỷ trọng không lớn và có thể sẽ bị cắt giảm dần trong 

những năm tới. Trong khi đó hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ còn hạn chế, tỷ lệ giải 

ngân mới đạt mức khoảng 51% năm 2012.  

 Việc thực hiện các sáng kiến huy động thêm nguồn tài chính cho y tế mới ở mức độ 

hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức.  

4.3. Khuyến nghị 

Để giải quyết các vấn đề ưu tiên nói trên, báo cáo đã đề xuất các nhóm giải pháp sau:  

4.3.1. Tăng chi NSNN cho y tế 

 Kiến nghị Quốc hội và Chính phủ duy trì tỷ lệ tăng chi NSNN cho y tế cao hơn tỷ lệ 

tăng ngân sách. Trong trung hạn cần tiếp tục tăng mức chi từ NSNN cho y tế để ít 

nhất đạt mức chi cho y tế trên tổng chi NSNN là 10%.  

 Bộ Y tế xây dựng/hoàn thiện các Đề án tăng cường y tế cơ sở, Đề án nâng cao chất 

lượng KCB… làm cơ sở vận động bố trí NSNN để bảo đảm thực hiện các định hướng 

ưu tiên của ngành y tế hướng tới mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân.  

 Thực hiện nghiên cứu để xác định nhu cầu huy động bổ sung NSNN dành cho y tế 

nhằm tạo cơ sở bằng chứng khi vận động Chính phủ và Bộ Tài chính phân bổ NSNN 

cho y tế. 
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4.3.2. Tăng huy động tài chính từ nguồn BHYT 

 Hoàn chỉnh các quy định pháp lý và tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm nâng 

cao kết quả thực hiện các quy định đóng góp Quỹ BHYT: tăng cường thanh tra, xử 

phạt nghiêm các đơn vị không tuân thủ quy định đóng BHYT cho người lao động, quy 

định chức năng kiểm tra, xử phạt vi phạm liên quan đến việc thực hiện các quy định 

đóng góp Quỹ BHYT cho cơ quan BHXH, quy định cơ chế phối hợp liên ngành trong 

lĩnh vực này.  

 Mở rộng độ bao phủ BHYT trong nhân dân: Tập trung vào các nhóm đối tượng đang 

được NSNN hỗ trợ một phần song tỷ lệ bao phủ còn thấp bao gồm nhóm cận nghèo, 

nhóm nông dân có thu nhập trung bình (các giải pháp cụ thể đã được đề xuất trong 

chương BHYT). 

4.3.3. Áp dụng các sáng kiến huy động thêm nguồn tài chính y tế 

 Nghiên cứu áp dụng chính sách sử dụng thuế đối với các hàng hóa không có lợi cho 

sức khỏe như thuốc lá, rượu bia (sin taxes) để tăng nguồn tài chính cho CSSK.  

5. Tăng hiệu suất sử dụng nguồn lực hiện có  

Trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, chiến lược về tài 

chính cần đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng hiệu quả nguồn tài chính hiện có để mang lại 

nhiều giá trị về sức khỏe hơn cho người dân. Chiến lược này cũng được WHO khuyến cáo 

các nước thành viên, bất luận giàu hay nghèo, cần ưu tiên thực hiện để đạt bao phủ CSSK 

toàn dân [72]. 

Khi đề cập vấn đề hiệu quả cần làm rõ một số khái niệm sau [152]: 

Hiệu quả (effectiveness): mức độ đạt được mục tiêu, kết quả, chỉ tiêu đã đề ra của một 

hoạt động, một chiến lược hay một chương trình can thiệp. Việc đánh giá hiệu quả chỉ dựa 

trên kết quả đạt được chứ không xem xét đến chi phí để đạt được kết quả đó.  

Hiệu suất (efficiency): là mối tương quan giữa kết quả đầu ra và nguồn lực đầu vào.  

Hiệu suất phân bổ (allocative efficiency): phân bổ nguồn lực giữa các hoạt động trong 

một ngành/một chương trình sao cho đạt được kết quả tối đa. 

Hiệu suất kỹ thuật (technical efficiency): sử dụng nguồn lực nhất định để đạt được 

đầu ra tối đa cho từng hoạt động cụ thể.  

Hiệu quả chi phí (Cost Effectiveness): là mối quan hệ giữa chi phí và kết quả mong 

muốn đạt được. Trong kinh tế y tế, hiệu quả chi phí gắn liền với Phân tích hiệu quả chi phí 

(Cost-Effectiveness Analysis- CEA) là một phương pháp đánh giá kinh tế, trong đó so sánh 

chi phí và hiệu quả của hai hay nhiều can thiệp/chương trình y tế có kết quả mong muốn như 

nhau. Bản chất của CEA là đo lường cả chi phí tăng lên giữa các phương án tương đương và 

sự khác nhau về lợi ích sức khỏe của các phương án đó [231]. 

Báo cáo Y tế thế giới năm 2010 đã chỉ rõ riêng việc huy động đủ nguồn tài chính chưa 

bảo đảm thực hiện được mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân, mà còn phải nâng cao hiệu suất sử 

dụng nguồn tài chính đó. Tăng hiệu suất sẽ giúp kiểm soát sự gia tăng chi phí và đồng nghĩa 

với việc mở rộng bao phủ với nguồn lực sẵn có. Tuy nhiên, 20–40% nguồn lực cho CSSK 

đang bị lãng phí. Báo cáo đã chỉ ra 10 nguyên nhân hàng đầu của tình trạng kém hiệu suất, 

trong đó, chi phí và sử dụng thuốc không cần thiết và hợp lý là những nguyên nhân phổ biến 

nhất. Các nguyên nhân còn lại bao gồm: chỉ định dịch vụ quá mức cần thiết, nhân viên y tế 

làm việc kém hiệu quả; tỷ lệ nhập viện và thời gian điều trị không phù hợp; quy mô bệnh viện 



Chương IV: Bảo vệ tài chính để thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân 

 

 137 

không phù hợp (công suất sử dụng thấp); sai sót chuyên môn và chất lượng không được bảo 

đảm; lãng phí, tham nhũng và gian lận trong y tế; đầu tư cho các can thiệp có hiệu quả chi phí 

thấp [72]. 

Lãng phí nguồn lực trong y tế xảy ra phổ biến ở nhiều nước, nhưng ít khi được đánh 

giá đầy đủ. Theo Viện Y học Mỹ, hệ thống y tế Mỹ lãng phí tới 750 tỷ USD mỗi năm, tương 

đương 30% tổng chi y tế quốc gia [232]. 

Giá trị các nguồn lực hiện có cho CSSK của Việt Nam vẫn có thể được cải thiện đáng 

kể nếu giải quyết được các vấn đề hạn chế về hiệu suất sử dụng nguồn lực, bao gồm cả hiệu 

suất phân bổ và hiệu suất kỹ thuật (phân bổ NSNN vẫn dựa theo các chỉ số đầu vào, phương 

thức thanh toán vẫn chủ yếu dựa vào thanh toán phí theo dịch vụ, mức độ tạo thành quỹ 

chung và cơ chế điều tiết chưa phù hợp, gói quyền lợi chưa dựa trên tính hiệu quả chi phí, tỷ 

lệ sử dụng dịch vụ nội trú cao và tình trạng quá tải bệnh viện, giá thuốc và dịch vụ y tế chưa 

hợp lý). 

5.1. Đánh giá thực trạng  

5.1.1. Kết quả đạt được 

Xét về các chỉ số đầu ra CSSK, hệ thống y tế Việt Nam hoạt động khá hiệu quả. Nếu 

so sánh mức chi y tế bình quân đầu người của Việt Nam (khoảng 95 USD/người, năm 2011) 

với các chỉ số kết quả về sức khỏe thì hiệu suất của hệ thống y tế Việt Nam nói chung tương 

đối khả quan so với nhiều quốc gia trên thế giới.  

Về phân bổ nguồn tài chính, Việt Nam đã xác định rõ ưu tiên cho các lĩnh vực mang 

lại hiệu suất cao trong CSSK bao gồm YTDP, y tế cơ sở, CSSKBĐ, CSSK bà mẹ trẻ em, hỗ 

trợ người nghèo... Nghị quyết số 18/2008/QH12 nêu rõ “Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho 

y tế dự phòng”. Việc thực hiện Nghị quyết này đã đem lại những chuyển biến tích cực trong 

phân bổ tài chính cho YTDP. Tỷ lệ chi cho YTDP trong tổng chi công cho y tế tăng lên qua 

các năm. Năm 2009, trong tổng chi công (bao gồm cả viện trợ, vốn vay, BHXH, tỷ lệ chi cho 

YTDP đạt 31,32%, tỷ lệ chi cho KCB đạt 66,44% [11]. Tỷ lệ YTDP trong tổng chi NSNN 

(khi loại trừ chi của nguồn BHXH) đạt 53,7%. Cơ cấu chi NSNN cho y tế thể hiện rõ ưu tiên 

cho YTDP (Hình 23).  
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Hình 23: Cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho y tế (bao gồm cả viện trợ và vốn vay) 
theo hoạt động y tế, 2009 

 
Nguồn: Tài khoản y tế quốc gia thực hiện ở Việt Nam thời kỳ 1998–2010 [11] 

Bên cạnh đó, phân bổ NSNN cũng được ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa với định mức 

cao hơn 1,7–2,4 lần vùng đô thị. Số liệu chi sự nghiệp y tế năm 2012 do 63 tỉnh, thành phố 

báo cáo cho thấy khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có mức chi ngân sách y tế bình 

quân đầu người cao nhất cả nước (Hình 24). Mức chi ngân sách này bao gồm chi sự nghiệp y 

tế và chi hỗ trợ mua BHYT cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi.  

Hình 24: Chi NSNN cho y tế bình quân đầu người giữa các vùng kinh tế xã hội, 2012 

 

  
Nguồn: Bộ Tài chính, số liệu thống kê về chi ngân sách nhà nước. [10] 
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5.1.2. Khó khăn, thách thức 

Bên cạnh các thành tựu đạt được nói trên, hiệu suất sử dụng nguồn lực hiện có của hệ 

thống y tế Việt Nam còn nhiều vướng mắc, hạn chế liên quan đến cả hiệu suất phân bổ và 

hiệu suất kỹ thuật. Hầu hết các nguyên nhân hạn chế hiệu suất sử dụng nguồn lực được đề 

cập trong báo cáo của WHO đều đang tồn tại trong hệ thống y tế Việt Nam.  

Về vấn đề chi phí và sử dụng thuốc, tại Việt Nam, chi cho thuốc chiếm tới 42% tổng 

chi y tế và chiếm 70% tổng giá trị thanh toán BHYT cho các cơ sở KCB [146]. Do sự phân 

tán trong tổ chức đầu thầu mua thuốc dẫn đến có sự chênh lệch khá lớn giữa các cơ sở y tế về 

giá trúng thầu mua thuốc. Việc sử dụng thuốc chưa bảo đảm an toàn hợp lý với tỷ lệ kê đơn 

thuốc thiết yếu và thuốc generic thấp hơn nhiều so với khuyến cáo của WHO trong khi tỷ lệ 

kê đơn thuốc kháng sinh cao làm tăng nguy cơ kháng thuốc và gia tăng gánh chi phí thuốc. 

(Xem thêm Chương III, Mục 4).  

Tình trạng chỉ định nhiều dịch vụ, xét nghiệm không cần thiết, trùng lặp được phản 

ánh khá nhiều từ phía cơ quan BHXH cũng như các ban ngành liên quan đến công tác CSSK. 

Việc thực hiện tự chủ bệnh viện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, theo đó thu nhập của cán 

bộ bệnh viện gắn liền với nguồn thu và chênh lệch thu chi của bệnh viện đã tạo động cơ cho 

các bệnh viện tăng chỉ định dịch vụ, tận thu cho bệnh viện. Khảo sát gần đây về kết quả thực 

hiện Nghị định 43 tại 18 bệnh viện công lập trong toàn quốc cho thấy số xét nghiệm bình 

quân/lượt bệnh nhân tăng từ sau khi thực hiện tự chủ tại tất cả các bệnh viện: số liệu năm 

2008 so với năm 2005 tăng 1,5 lần ở bệnh viện tự chủ toàn phần; tăng 1,4 lần ở bệnh viện 

tuyến trung ương; tăng 2,1 lần ở bệnh viện tuyến tỉnh; tăng 1,3 lần ở bệnh viện tuyến huyện. 

Số xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh từ CT-scanner trung bình/lượt bệnh nhân tại bệnh viện 

tuyến trung ương tăng 2 lần năm 2008 so với năm 2005; ở tuyến tỉnh tăng 3 lần. Số lần siêu 

âm trung bình/lượt bệnh nhân tăng khoảng 1,4–1,5 lần ở các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh 

[172]. Số liệu BHYT cũng cho thấy tỷ trọng chi cho xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh trong chi 

phí KCB BHYT đang có xu hướng tăng nhanh, nhất là tại các bệnh viện tuyến trung ương và 

tỉnh.  

Thanh toán phí theo dịch vụ hiện vẫn là phương thức phổ biến, đang được áp dụng tại 

64,5% các cơ sở KCB BHYT. Với phương thức thanh toán này việc kiểm soát chi phí là vô 

cùng khó khăn do bản chất của phương thức thanh toán này là khuyến khích cơ sở cung ứng 

càng nhiều dịch vụ càng có lợi. Trong khi đó, việc thực hiện thanh toán theo định suất đang 

áp dụng về bản chất không khác gì thanh toán theo dịch vụ, điều khác biệt duy nhất là nếu có 

kết dư so với quỹ định suất được giao thì bệnh viện được sử dụng kết dư không quá 20% quỹ 

định suất. Kết quả là mặc dù áp dụng thanh toán khoán quỹ định suất nhưng vẫn chưa đạt 

được mục tiêu kiểm soát chi phí khi vẫn còn nhiều cơ sở bội chi và vẫn được thanh toán bội 

chi. 

Sự mất cân đối trong cung ứng dịch vụ trên toàn hệ thống y tế cũng là một yếu tố hạn 

chế hiệu suất sử dụng nguồn lực. Thứ nhất là sự mất cân đối dịch vụ giữa các tuyến với tình 

trạng quá tải ở tuyến trên trong khi nhiều bệnh viện tuyến dưới hoạt động dưới tải. Thứ hai là 

sự mất cân đối giữa số lượng dịch vụ nội trú và ngoại trú. Theo ước tính của Ngân hàng Thế 

giới, tỷ lệ nhập viện không cần thiết khoảng 20%. Số liệu thống kê của BHXH Việt Nam cho 

thấy, người có thẻ BHYT của Việt Nam sử dụng quá ít dịch vụ ngoại trú và quá nhiều dịch vụ 

nội trú bình quân đầu người có thẻ BHYT so với nhiều nước khác đã đạt bao phủ CSSK toàn 

dân như Thái Lan, Đài Loan (Hình 25).  

Ngoài ra, nhìn rộng trên toàn hệ thống y tế có sự chênh lệch lớn về phân bổ chi phí 

giữa điều trị và dự phòng (72% tổng chi y tế toàn xã hội bao gồm cả chi công và chi tư dành 
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cho lĩnh vực điều trị) và mất cân đối giữa các giữa các tuyến y tế (tuyến xã cung cấp 30% số 

lượt khám bệnh BHYT, song chi phí BHYT thanh toán cho tuyến xã chỉ chưa tới 10%) [124]. 

Hình 25: So sánh mức độ sử dụng dịch vụ khám ngoại trú và điều trị nội trú của 
người có BHYT tại Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan 

  
Nguồn: Bộ Y tế [124] 

Việc lựa chọn dịch vụ/thuốc trong thanh toán chi phí KCB nói chung và KCB BHYT 

nói riêng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất sử dụng kinh phí cho CSSK. Hiện nay, việc lựa 

chọn dịch vụ kỹ thuật và thuốc được BHYT thanh toán hiện chưa có tiêu chí dựa trên bằng 

chứng về hiệu quả chi phí. Thực tế này bắt nguồn từ việc thiếu các quy định cần thiết trong 

lựa chọn thuốc, dịch vụ thanh toán cũng như sự hạn chế trong năng lực cung cấp các bằng 

chứng về hiệu quả chi phí liên quan đến đánh giá công nghệ y tế. Thực tế hiện nay, danh mục 

thuốc, vật tư y tế, danh mục dịch vụ y tế được BHYT chi trả chủ yếu dựa trên đề xuất của các 

bệnh viện. Rà soát danh mục thuốc chủ yếu cho thấy số lượng thuốc không thiết yếu lớn hơn 

số lượng thuốc thiết yếu. Có đến 72% trong tổng số thuốc thanh toán BHYT năm 2011, 

không thuộc danh mục thuốc thiết yếu theo phân loại của WHO [146]. 

Giá dịch vụ và giá thuốc cũng là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến tính hiệu quả sử 

dụng Quỹ BHYT. Giá thuốc, nhất là thuốc biệt dược độc quyền ở Việt Nam tương đối cao so 

với giá tham khảo quốc tế cũng như khả năng chi trả của người dân (Xem thêm phần Tiếp 

cận thuốc thiết yếu). Giá dịch vụ hiện được BHYT thanh toán dựa trên Bảng giá dịch vụ do 

Bộ Y tế hoặc Hội đồng nhân dân các tỉnh phê duyệt được xây dựng theo khung giá dịch vụ y 

tế do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành. Tuy nhiên, thực tế triển khai Thông tư 04 về điều 

chỉnh khung giá dịch vụ y tế cho thấy còn nhiều điểm bất cập trong Bảng giá dịch vụ được 

ban hành tại các địa phương. Tính đến tháng 10/2013, cả nước đã có 62/63 tỉnh tỉnh, thành 

phố thông qua giá dịch vụ y tế mới, song có sự chênh lệch khá lớn về mức giá bình quân giữa 

các tỉnh. Theo kết quả khảo sát tại 43 Sở Y tế, có 41 tỉnh đã thông qua giá dịch vụ y tế mới 

với mức trung bình bằng 72,2% mức tối đa của Thông tư 04. Tuy nhiên mức dao động giữa 

các tỉnh là khá lớn từ 56,4% đến 91%, mức độ phân tán cao với các giá trị tứ phân vị thứ nhất 

và giá trị tứ phân vị thứ ba, lần lượt là 60% và 82,3%. Thực tế cho thấy sự bất hợp lý về sự 

chênh lệch mức giá giữa các địa phương. Nhiều bệnh viện ở địa phương đề xuất mức giá dịch 

vụ y tế cao hơn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Một số bệnh viện trung ương áp 
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dụng định mức chi phí điện nước, xử lý chất thải cao hơn các bệnh viện khác thuộc địa 

phương đó.  

Chi phí KCB không ngừng gia tăng: Số liệu của BHXH cho thấy sự gia tăng liên tục 

qua các năm về mức bình quân chi phí KCB BHYT đối với cả ngoại trú và nội trú. Tỷ lệ gia 

tăng bình quân chi phí KCB BHYT giai đoạn 2006–2011 là 19,4% đối với KCB ngoại trú và 

13,3% đối với KCB nội trú. Tỷ lệ gia tăng chi phí BHYT thanh toán dịch vụ kỹ thuật cao chi 

phí lớn của năm 2011 so với năm 2010 là 75%, năm 2012 so với năm 2011 ước tính khoảng 

40%. Các dịch vụ kỹ thuật cao chủ yếu được cung cấp bởi các bệnh viện tuyến trung ương và 

tuyến tỉnh (95%). 

 5.2. Các vấn đề ưu tiên  

 Tình trạng lãng phí nguồn lực trong hoạt động y tế ở Việt Nam chưa được nghiên cứu, 

đánh giá đầy đủ. 

 Việc sử dụng bằng chứng về hiệu quả chi phí trong phân bổ nguồn lực tài chính cũng 

như lựa chọn dịch vụ/thuốc để thanh toán còn rất hạn chế. 

 Hiệu suất sử dụng các nguồn lực tài chính cho y tế ở Việt Nam còn hạn chế, bắt 

nguồn từ một số vấn đề đáng quan tâm, như: (i) Thiếu phương thức thanh toán phù 

hợp để điều chỉnh hành vi cung ứng dịch vụ y tế theo hướng kiểm soát chi phí, loại bỏ 

các chỉ định dịch vụ và thuốc không cần thiết, bảo đảm chất lượng và ưu tiên 

CSSKBĐ; (ii) Chi trả dịch vụ y tế hiện vẫn chủ yếu dựa trên số dịch vụ; (iii) Thiếu 

các biện pháp minh bạch hóa giá thuốc và giá dịch vụ y tế trên toàn hệ thống thanh 

toán BHYT, cũng như các biện pháp kiểm soát giá thuốc, trong đó có chính sách 

thuốc generic và mô hình cung ứng thuốc tập trung; iv) Tỷ lệ nhập viện không cần 

thiết khá cao (20%).  

5.3. Khuyến nghị 

Từ những phân tích nêu trên, báo cáo đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

suất sử dụng nguồn lực tài chính hiện có như sau: 

 Tiến hành nghiên cứu làm rõ tình trạng lãng phí nguồn lực trong ngành y tế hiện nay 

và các nguyên nhân chủ yếu, làm cơ sở để đề ra các giải pháp dài hạn và nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý y tế ở tất cả các cấp, từ trung ương 

đến cơ sở.  

 Thực hiện đổi mới các phương thức thanh toán, kết hợp 3 phương thức: thanh toán 

theo định suất, thanh toán theo dịch vụ và thanh toán theo trường hợp bệnh một cách 

phù hợp. Hoàn thiện phương thức thanh toán theo định suất để tiếp tục mở rộng việc 

thực hiện phương thức thanh toán này cho các cơ sở đăng ký KCB ban đầu. Đẩy 

nhanh việc thí điểm các phương thức thanh toán khác như chi trả theo kết quả, chi trả 

theo nhóm chẩn đoán. 

 Rà soát các gói quyền lợi về dịch vụ và danh mục thuốc trên cơ sở các tiêu chí nghiêm 

ngặt, chú trọng sử dụng nghiên cứu hiệu quả chi phí trong lựa chọn dịch vụ thanh toán 

BHYT. 

 Tăng cường năng lực nghiên cứu về công nghệ y tế, học hỏi kinh nghiệm quốc tế 

trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực đánh giá và ứng dụng kết quả đánh gía 

công nghệ y tế trong cung cấp bằng chứng cho việc lựa chọn thuốc và trang thiết bị y 

tế phù hợp, có tính hiệu quả chi phí.  
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 Đẩy mạnh sử dụng thuốc phù hợp: ban hành hướng dẫn điều trị quốc gia, đào tạo liên 

tục nâng cao hiểu biết cho cán bộ kê đơn và cán bộ dược, tuyên truyền kiến thức về sử 

dụng thuốc an toàn hợp lý cho người dân. 

 Tăng cường hiệu quả các biện pháp kiểm soát giá thuốc trong đó có việc triển khai 

đồng bộ và mạnh mẽ chính sách thuốc gốc và nghiên cứu mô hình cung ứng thuốc tập 

trung. Cần tiến hành minh bạch hóa giá thuốc và giá dịch vụ y tế đồng thời thiết lập hệ 

thống theo dõi giá thuốc, giá dịch vụ y tế trên toàn hệ thống thanh toán BHYT.  

6. Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ trong tiến trình “Bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân”  

6.1. Vai trò của phương thức chi trả  

Phương thức chi trả được nhìn nhận như một trong 5 nút điều khiển hệ thống y 

tế [233].
 
Thông qua tác động khuyến khích về tài chính và phi tài chính, phương thức chi trả 

có thể làm thay đổi hành vi của các tổ chức và cá nhân cung ứng dịch vụ và người sử dụng 

dịch vụ. Đáng chú ý là tác động khuyến khích đó có thể làm nảy sinh tình trạng mà các nhà 

kinh tế gọi là “rủi ro đạo đức” (“moral hazard”), khi bên có ưu thế về thông tin có động cơ 

hành động theo hướng làm lợi cho bản thân bất kể hành động đó có thể làm hại cho bên kém 

ưu thế thông tin.  

Để thực hiện bao phủ CSSK toàn dân, cần áp dụng các phương thức chi trả với các 

yếu tố khuyến khích hợp lý, nhằm sử dụng nguồn lực theo cách công bằng và với hiệu quả 

cao nhất, đồng thời tạo động lực để hạn chế các “rủi ro đạo đức”, hớt váng, thu phí không 

chính thức của người bệnh, và hướng việc cung ứng dịch vụ tới các mục tiêu bao phủ về 

chiều rộng, chiều sâu cũng như bảo vệ tài chính trong CSSK nhân dân. Ngoài ra, phương 

thức chi trả cần đáp ứng các yêu cầu kiềm chế gia tăng chi phí không hợp lý, trong đó có sự 

kết hợp hài hòa các phương thức chi trả thích hợp cho các nhóm dịch vụ ưu tiên. 

Phần này sẽ đánh giá khái quát về tác động của các phương thức chi trả và các yếu tố 

khuyến khích tổ chức cung ứng và sử dụng dịch vụ KCB cơ bản đang được áp dụng tại Việt 

Nam; những tác động tích cực và tiêu cực của một số phương thức chi trả, cũng như của việc 

tạo thu nhập tăng thêm cho cơ sở cung ứng dịch vụ qua việc thực hiện xã hội hóa và cơ chế tự 

chủ về tài chính, tới mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân; xác định các vấn đề ưu tiên và đề xuất 

các giải pháp liên quan tới đổi mới phương thức chi trả theo hướng thúc đẩy bao phủ CSSK 

toàn dân, đặc biệt là các giải pháp chính sách cần thiết trong điều kiện nguồn lực hạn chế của 

nền kinh tế đang phát triển.  

6.2. Thực trạng áp dụng các phương thức chi trả ở Việt Nam 

Phương thức chi trả dịch vụ y tế ở nước ta đã trải qua một thời gian dài áp dụng phân 

bổ kinh phí theo mục chi đầu vào (giường bệnh cho khu vực điều trị/bệnh viện và số biên chế 

cho khu vực YTDP). Từ khi có chính sách thu một phần viện phí năm 1989 [234], chi trả 

theo dịch vụ là phương thức kết hợp, được áp dụng song song với phần phân bổ kinh phí theo 

mục NSNN, và dần trở thành phương thức chi trả chính trong mạng lưới KCB (Luật BHYT 

gọi là chi trả theo “giá dịch vụ”).
2
 Chi trả theo định suất mới được áp dụng thí điểm từ năm 

2005, với quy mô ngày càng lớn về số địa phương và số cơ sở cung ứng dịch vụ. Chi trả theo 

trường hợp bệnh mới chỉ áp dụng thí điểm cho một số nhóm bệnh và hiện đang trong giai 

đoạn chuẩn bị cơ sở dữ liệu cần thiết cho việc phát triển và áp dụng ở phạm vi lớn hơn. Chi 

                                                 
2
 Theo Luật BHYT, thanh toán “theo giá dịch vụ” là thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết 

bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh. 
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trả dựa trên kết quả cũng chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu thí điểm tại một số xã của Nghệ An. 

Nhìn chung, chi trả cho các cơ sở cung ứng dịch vụ vẫn dựa chủ yếu theo số dịch vụ. Theo 

định hướng chung, các nỗ lực phát triển, hoàn thiện các phương thức chi trả khác nhau nhằm 

bổ sung và dần thay thế cho phương thức chi trả theo dịch vụ đang được triển khai thực hiện. 

6.2.1 Phân bổ kinh phí theo mục ngân sách nhà nước 

Hiện nay, phương thức chi trả dạng này đang được áp dụng cho các dự án dọc, thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia y tế và cho các mục chi như chi lương, một phần chi vận 

hành và một phần chi khấu hao – bảo dưỡng trang thiết bị trong các cơ sở cung ứng dịch vụ 

công lập. 

Chi trả cho các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế được thực hiện 

theo hình thức phân bổ ngân sách theo các dự án ngành dọc. Theo Quyết định số 1208/QĐ-

TTg, ngày 4/9/2012, của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai 

đoạn 2012–2015, có tổng kinh phí 12 770 tỷ đồng, cho 5 dự án hợp phần [42]. Có thể thấy, 

ngân sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia y tế hằng năm còn chiếm một tỷ lệ rất thấp so 

với tổng chi tiêu y tế (khoảng 3–4 nghìn tỷ so với khoảng 137 nghìn tỷ đồng năm 2010 [11]) 

và không có được mức gia tăng tương ứng với tổng chi tiêu y tế. 

Với khối YTDP và đa số các cơ sở cung ứng dịch vụ KCB (các cơ sở chưa thực hiện 

tự chủ hoàn toàn) việc chi trả một phần chi phí thông qua nguồn ngân sách công, ở những 

mức độ khác nhau, giúp hạn chế bớt sự phụ thuộc của cơ sở vào nguồn thu từ dịch vụ, thu 

trực tiếp từ người sử dụng dịch vụ. Hình thức chi trả này giúp cho các cơ sở có được nguồn 

lực tương đối ổn định để thực hiện cung ứng dịch vụ CSSK, nhất là với các nhóm dịch vụ 

không có tiềm năng phục hồi chi phí. Ở mức độ nhất định, cách thức chi trả này có thể góp 

phần làm giảm bớt rào cản trong tiếp cận dịch vụ cho những người chi trả trực tiếp.  

Hình thức phân bổ kinh phí theo mục ngân sách cũng có những hạn chế về công bằng 

trong cơ hội hưởng thụ hỗ trợ từ NSNN khi các nhóm thu nhập thấp không có điều kiện tiếp 

cận tốt tới các cơ sở dịch vụ ở các tuyến kỹ thuật cao. Ở phương diện khác, đây là phương 

thức chi trả theo yêu cầu nguồn lực đầu vào (chủ yếu theo số biên chế cho YTDP và số 

giường bệnh cho cơ sở KCB), thiếu sự gắn kết giữa nguồn lực sử dụng với kết quả đầu ra, 

cũng như với chất lượng dịch vụ. Vì vậy việc chuyển đổi phương thức chi trả cho khu vực 

YTDP theo hướng gắn với kết quả hoạt động theo nghĩa đầy đủ cần được đặt ra cho các nỗ 

lực nghiên cứu và xây dựng chính sách trong thời gian tới. 

6.2.2. Chi trả theo dịch vụ  

Chi trả theo dịch vụ (FFS – Fee for service), là phương thức chi trả theo từng dịch vụ 

đơn lẻ, ví dụ dịch vụ khám, xét nghiệm, thủ thuật, hay các dịch vụ cụ thể khác vẫn đang được 

áp dụng như phương thức chi trả chính cho toàn mạng lưới cơ sở KCB ở Việt Nam hiện nay 

đối với nguồn chi trả từ tiền túi cũng như đối với BHYT ở các bệnh viện trung ương và tỉnh. 

Tuyến huyện đang chuyển đổi từ phương thức chi trả theo dịch vụ sang chi trả theo định suất. 

Phương thức chi trả theo dịch vụ cũng có những ưu điểm riêng, nếu được thực hiện 

với cơ chế định giá (price setting mechanism) để kiểm soát chi phí. Khi nguồn thu được xác 

lập trực tiếp theo khối lượng dịch vụ và có mức chi trả (giá dịch vụ) cao hơn chi phí cung cấp 

dịch vụ, cơ chế này thúc đẩy năng suất cung cấp dịch vụ bệnh viện và xa hơn là thúc đẩy 

công suất hoạt động của cả mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế. Phương thức này nên được xem 

xét áp dụng cho các nhóm dịch vụ cần được khuyến khích cung ứng và sử dụng. Tuy nhiên, 

cần xác định rõ ngân sách chi trả từ các nguồn công cho các nhóm dịch vụ cần được khuyến 

khích thông qua phương thức chi trả theo dịch vụ. Mức chi trả theo dịch vụ cho bên cung ứng 

cũng cần được cân đối hợp lý với chi phí và mức khuyến khích cần thiết để phục vụ các mục 
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tiêu chính sách nhằm giảm sự lệ thuộc của nhà cung cấp vào các chi phí từ tiền túi của người 

sử dụng dịch vụ. Điều này là cần thiết cho mục tiêu giảm thiểu rào cản tài chính trong tiếp 

cận và sử dụng dịch vụ. 

Phương thức chi trả theo dịch vụ được đánh giá là có nhiều bất cập, tạo nên rào cản 

tài chính, cản trở khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ CSSK cơ bản cần thiết [235, 236] của 

người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp. Thêm nữa khi thông tin chưa đầy đủ để tính chi phí 

chính xác, và khi định giá cao hơn chi phí cung cấp, nó khuyến khích cơ sở y tế cung cấp 

nhiều dịch vụ hơn, do khoản thanh toán phụ thuộc vào số lượng dịch vụ, chứ không phải là 

chất lượng chăm sóc. 

Quy định về phương thức chi trả theo dịch vụ áp dụng trong BHYT hiện nay đang 

góp phần tạo ra sự phân mảnh quỹ BHYT giữa các tỉnh, thành phố. Khi các cơ sở KCB ban 

đầu lựa chọn thanh toán theo dịch vụ thì trần thanh toán chi phí không vượt quá “quỹ khám 

chữa bệnh” của cơ sở đó, trong khi quỹ KCB được tính bằng 90% số thu BHYT của người 

đăng ký KCB tại cơ sở y tế đó. Như vậy, quỹ KCB tại mỗi địa phương tuỳ thuộc vào số thu 

của địa phương đó và tỉnh có nhiều người có mức đóng cao sẽ có quỹ KCB cao và ngược lại. 

6.2.3. Chi trả theo định suất 

Với phương thức định suất, nhà cung cấp dịch vụ được trả một khoản nhất định trên 

một đầu người tham gia bảo hiểm có đăng ký KCB tại cơ sở cung ứng dịch vụ đó. Phần ngân 

sách với mức xác định trước theo tổng số người đăng ký được sử dụng để trang trải chi phí 

cho các dịch vụ trong gói đã thỏa thuận trong một khoảng thời gian xác định (thường là 1 

năm). Chi trả theo định suất đang ngày càng được áp dụng nhiều hơn trong một hệ thống lồng 

ghép các phương thức chi trả khác nhau, cho các cơ sở cung ứng dịch vụ tại các tuyến khác 

nhau, nhất là với các cơ sở y tế tuyến huyện. Từ năm 2010, phương thức thanh toán theo định 

suất đã được Luật BHYT quy định là một trong 3 phương thức thanh toán chi phí khám, chữa 

bệnh giữa cơ quan BHXH với cơ sở BHYT. Theo đó, lộ trình là năm 2015 đạt 100% cơ sở 

khám, chữa bệnh đăng ký ban đầu áp dụng phương thức thanh toán theo định suất. Đến năm 

2012, theo BHXH, có 58/63 tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện thanh toán theo phương 

thức này. Tổng số cơ sở KCB theo định suất là 786/1951 (đạt 40,2%), trong đó có 175 cơ sở 

nhận định suất ngoại trú và 611 cơ sở nhận định suất nội, ngoại trú [237].  

Một số kết quả nghiên cứu gần đây chỉ rõ tiềm năng của khoán định suất trong thực 

hành cung ứng dịch vụ CSSK theo hướng tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua thúc 

đẩy các dịch vụ chăm sóc sớm tại cộng đồng; có thể làm giảm nguy cơ gia tăng chi phí KCB 

BHYT so với phương thức thanh toán theo dịch vụ [238], thông qua tiết giảm chi phí xét 

nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không cần thiết.  

Tuy nhiên, phương thức chi trả theo định suất hiện nay đang được đánh giá là thiếu 

một thiết kế tổng thể để có được các cơ chế, công cụ phù hợp cho quản lý và cải thiện chất 

lượng, nhất là khi tình trạng thâm hụt quỹ còn phổ biến đối với nhiều cơ sở cung ứng dịch vụ. 

Các hạn chế cơ bản nhất của phương thức chi trả theo định suất hiện đang áp dụng bao gồm:  

(i) Thiết kế thiếu tính hệ thống và chưa tuân thủ những nguyên tắc và yêu cầu điều 

chỉnh theo thực tế mô hình bệnh tật, nhu cầu CSSK.  

(ii) Sự chia nhỏ quỹ BHYT theo địa phương và theo các nhóm đối tượng trên phạm vi 

cả nước cũng như trong một địa phương, do việc tính suất phí cho 6 nhóm đối tượng dựa trên 

chi phí lịch sử và do quy định tổng quỹ định suất giao cho các cơ sở y tế thực hiện định suất 

phụ thuộc vào số thu của địa phương. Như vậy, tỉnh nghèo sẽ có suất phí thấp hơn, quỹ định 

suất nhỏ hơn tỉnh giàu. Các tỉnh giàu sẽ được sử dụng nguồn quỹ BHYT nhiều hơn so với các 

tỉnh nghèo, tạo ra sự không công bằng ngay trong phân bổ nguồn tài chính BHYT. 
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(iii) Suất phí thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu chi phí cung ứng dịch vụ.  

(iv) Cơ chế thanh toán chuyển tuyển – vượt tuyến chưa hợp lý, gây nhiều khó khăn 

khi cơ sở quản lý quỹ ban đầu luôn bị động với phần thanh toán phát sinh ngoài cơ sở KCB 

ban đầu.  

Các nỗ lực hoàn thiện hơn nữa phương thức định suất đang nhận được đồng thuận cao 

từ các bên liên quan theo hướng lồng ghép hài hòa các yếu tố khuyến khích năng suất, chất 

lượng dịch vụ, đồng thời bảo vệ cơ sở cung ứng dịch vụ khỏi những rủi ro tài chính. Theo đó, 

suất phí cần có sự cân đối hợp lý giữa khả năng đáp ứng với yêu cầu bồi hoàn cho các chi phí 

dịch vụ và mô hình quỹ định suất cần đủ về quy mô (pooling scale) để hạn chế nguy cơ mất 

cân bằng quỹ (thâm hụt) cho các cơ sở cung ứng dịch vụ, nhất là các cơ sở tuyến huyện. 

6.2.4. Chi trả theo trường hợp bệnh 

Luật BHYT và Nghị định số 85/2012/NĐ-CP [110] đã định hướng áp dụng các 

phương thức chi trả khác nhau, trong đó phương thức chi trả theo trường hợp bệnh (casemix) 

áp dụng cho các dịch vụ chăm sóc nội trú tại các bệnh viện thuộc các tuyến khác nhau. Các 

bệnh viện/cơ sở cung ứng dịch vụ tại tuyến huyện hiện được chi trả theo phương thức định 

suất cho tất cả các dịch vụ ngoại trú và nội trú sẽ hướng tới những chuyển đổi kết hợp chi trả 

theo trường hợp bệnh cho dịch vụ nội trú và định suất cho dịch vụ chăm sóc ngoại trú trên cơ 

sở khoán tổng ngân sách. Nhìn chung, định hướng phương thức chi trả dịch vụ KCB sẽ 

chuyển đổi theo hướng gắn kết ngân sách chi trả với kết quả hoạt động. 

Trên thực tế, chi trả theo trường hợp bệnh mới được triển khai thí điểm từ năm 2010 

đến nay trên một phạm vi nhỏ tại 2 bệnh viện của Hà Nội (Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh 

viện huyện Ba Vì). Một số nỗ lực nghiên cứu xây dựng phương thức chi trả theo trường hợp 

bệnh đang được triển khai. Theo kế hoạch, chi trả theo trường hợp bệnh, tới năm 2015, sẽ 

được thực hiện ở phạm vi lớn hơn, khoảng hơn 26 nhóm bệnh, tại hơn 30 bệnh viện, thuộc 9 

tỉnh, thành phố.  

Bộ Y tế, đầu mối là Vụ Kế hoạch – Tài chính, đang tiếp tục thúc đẩy tiến trình nghiên 

cứu (với sự hợp tác hỗ trợ kỹ thuật từ Ngân hàng Thế giới, ADB, IHPP (Thái Lan), NICE 

(Vương quốc Anh) để phát triển một hệ thống kết hợp hài hoà các phương thức chi trả theo 

hướng: chi trả theo định suất cho dịch vụ ngoại trú, các dịch vụ quản lý và chăm sóc sức khoẻ 

tại cộng đồng, các hoạt động nâng cao sức khoẻ và chi trả theo trường hợp bệnh cho dịch vụ 

điều trị nội trú. Việc thiết kế định suất sẽ tập trung vào các yêu cầu cụ thể: (i) suất phí dựa 

trên hạch toán đầy đủ và mang tính hệ thống hơn; (ii) quỹ định suất và mức khoán định suất 

được thiết lập với những điều chỉnh cần thiết theo nhu cầu CSSK, ví dụ điều chỉnh theo 

những yếu tố cơ bản nhất như dân số, cơ cấu theo tuổi, giới, và nhất là gánh nặng bệnh tật đặc 

trưng theo khu vực địa lý, kinh tế xã hội.  

6.2.5. Chi trả dựa trên kết quả hoạt động 

Với những quan tâm ngày càng lớn hơn về chất lượng dịch vụ CSSK cơ bản, phương 

thức chi trả theo kết quả hoạt động được nhìn nhận với những tiềm năng thúc đẩy tập trung 

vào chất lượng dịch vụ và giảm chi phí. Chi trả theo kết quả hoạt động khuyến khích cán bộ y 

tế cơ sở chủ động giải quyết những vấn đề hạn chế mà họ hiểu rõ nhưng chưa có động lực 

và/hoặc chưa được khuyến khích giải quyết. Phương thức chi trả theo kết quả hoạt động có 

vai trò quan trọng trong tiến trình bao phủ CSSK toàn dân. Tuy nhiên, phương thức chi trả 

theo kết quả hoạt động cũng đặt ra những yêu cầu khá phức tạp về năng lực kỹ thuật, bao 

gồm xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá và liên tục hoàn thiện. 
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Phương thức chi trả theo kết quả hoạt động khuyến khích tập trung nguồn lực cho 

tuyến cơ sở, chi trả cho hoạt động/dịch vụ và kết quả thay vì theo yêu cầu nguồn lực đầu vào, 

với những yêu cầu/điều kiện về chất lượng và đang được đánh giá là một phương thức chi trả 

tiềm năng. Phương thức chi trả này đang được tích cực nhân rộng tại một số nước, và cũng 

đang được triển khai thí điểm tại nhiều hệ thống y tế khác nhau. Các dự án thí điểm chi trả 

theo kết quả hoạt động với quy mô nhỏ ở nước ta cũng đang ở gian đoạn triển khai ban đầu 

(Dự án Hỗ trợ Y tế Bắc trung bộ thực hiện thí điểm chi trả theo kết quả hoạt động tại 2 huyện 

với 24 xã của Nghệ An) và được mong đợi sẽ cung cấp thông tin và bằng chứng thực tế cho 

việc nhân rộng mô hình phương thức chi trả mới này tại Việt Nam. 

6.3. Đánh giá chung 

6.3.1. Kết quả, tiến bộ 

Các 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 đã góp phần khắc phục dần tính bình 

quân trong chế độ thù lao, khuyến khích tăng hiệu suất làm việc của cán bộ y tế [105, 239-

242].
 
 

Các chính sách về phụ cấp ưu đãi, thu hút cán bộ y tế (70% mức lương) cùng các chế 

độ trợ cấp khác như trợ cấp học tập, bồi dưỡng chuyên môn góp phần khuyến khích thu hút 

và động viên cán bộ y tế công tác tại những vùng miền hoặc những lĩnh vực ưu tiên, hoặc 

chuyên ngành không có nhiều lợi thế về nguồn thu, góp phần bù đắp thu nhập tăng thêm cho 

cán bộ y tế.  

Cơ chế phân bổ ngân sách ưu tiên cho các dự án CSSK ưu tiên, các chương trình mục 

tiêu quốc gia y tế và phần kinh phí phân bổ từ NSNN cho các đơn vị chưa có khả năng tự chủ 

hoàn toàn về tài chính giúp cho các cơ sở có được nguồn lực tương đối ổn định để thực hiện 

cung ứng dịch vụ CSSK, nhất là với các nhóm dịch vụ không có tiềm năng phục hồi chi phí. 

Các chương trình mục tiêu quốc gia như Tiêm chủng mở rộng, quản lý và chăm sóc bệnh 

mạn tính (đái đường, tim mạch, hen phế quản ...) tại cộng đồng là những nội dung thiết thực 

góp phần tăng cường và duy trì độ bao phủ cao của các dịch vụ chăm sóc sớm, khám sàng 

lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh thông thường, mặt khác cũng giúp nâng cao nhận thức người 

dân trong việc tham gia các chương trình chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng [243]. 

Định hướng chính sách chuyển dịch phần hỗ trợ từ NSNN thông qua các cơ sở cung 

ứng dịch vụ sang hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ thông qua chương trình BHYT 

sẽ góp phần tích cực khắc phục những hạn chế liên quan tới công bằng trong cơ hội hưởng 

thụ của các nhóm dân số và cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực khi có sự gắn kết nhiều hơn 

giữa ngân sách và kết quả hoạt động. 

Một kết quả đáng chú ý trong tổ chức hoạt động là cơ quan BHYT đang dần trở thành 

người mua dịch vụ chủ yếu, có vai trò tích cực hơn trong giám định và kiểm soát chi phí và 

chất lượng dịch vụ. Đây là tiền đề quan trọng cho quá trình nâng cao năng lực xây dựng và 

triển khai các phương thức chi trả dịch vụ theo hướng phục vụ các mục tiêu ưu tiên trong tiến 

trình phát triển bao phủ CSSK toàn dân. 

6.3.2. Khó khăn, thách thức 

Chưa có sự đồng thuận chính sách, bao gồm đồng thuận về vai trò, trách nhiệm của 

các bên liên quan, và nguồn lực, lộ trình với từng giai đoạn cụ thể để thực hiện đổi mới đồng 

bộ cơ chế chi trả cho bên cung ứng dịch vụ. 

Chi trả theo dịch vụ, với những tác động không tích cực cho mục tiêu bao phủ CSSK 

toàn dân đã được nhận thấy, vẫn đang là phương thức chủ yếu được áp dụng trong mạng lưới 
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cung ứng dịch vụ, tạo nên rào cản tài chính, cản trở khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ 

CSSK cơ bản cần thiết của người dân [235, 236]. Khi phải chi trả tiền túi cho dịch vụ CSSK, 

người dân phải đối diện với nguy cơ chịu chi phí quá mức và bị đẩy vào bẫy nghèo đói [149].  

Phương thức chi trả theo dịch vụ hiện đang áp dụng thiếu khuyến khích cần thiết cho 

mô hình chăm sóc đồng bộ, liên tục (coordinated care). Cụ thể, phương thức chi trả theo dịch 

vụ hiện nay chưa thực hiện chi trả hoặc khuyến khích cho những nội dung dịch vụ được đánh 

giá cao về hiệu quả chi phí, như các dịch vụ chăm sóc sớm tại tuyến xã, tại cộng đồng hay 

phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Cùng chi trả (5–20% áp dụng cho một số đối tượng khi 

KCB từ tuyến huyện trở lên và có chi phí trên 15% lương tối thiểu; chi trả vượt tuyến 30, 50, 

70% tùy theo hạng bệnh viện khi KCB vượt tuyến, trái tuyến) với tất cả dịch vụ y tế tại bệnh 

viện có thể vẫn là gánh nặng tài chính đối với người thu thập thấp, nhóm thuộc hộ gia đình 

nghèo và cận nghèo. Trên thực tế, tình trạng thiếu khả năng đồng chi trả hay những chi trả 

lớn khi bệnh nhân tự mua thuốc điều trị cũng là những rào cản với khả năng tiếp cận và sử 

dụng dịch vụ CSSK cơ bản của người dân.  

Với tất cả các phương thức chi trả khác nhau, việc xác định phạm vi chi trả theo 

hướng khuyến khích hợp lý cho những dịch vụ, thuốc và can thiệp y tế có tính hiệu quả-chi 

phí cao và đáp ứng được các mục tiêu chính sách đang trở thành yêu cầu ngày càng quan 

trọng trong xu hướng phát triển bao phủ CSSK toàn dân. Ở phương diện này, năng lực đánh 

giá công nghệ y tế (bao gồm đánh giá thuốc, trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, không chỉ 

trong lĩnh vực điều trị mà cả trong lĩnh vực YTDP, phục hồi chức năng) hiện nay còn rất hạn 

chế để có thể đáp ứng yêu cầu cung cấp bằng chứng cho việc lựa chọn thuốc và dịch vụ kỹ 

thuật y tế, trong phạm vi gói dịch vụ CSSK cơ bản.  

Còn thiếu những điều kiện và nỗ lực cho việc chuyển đổi cơ bản phương thức chi trả 

theo dịch vụ trực tiếp. Các phương thức chi trả khác như khoán định suất và chi trả theo 

trường hợp bệnh, chi trả theo kết quả hoạt động đang được từng bước triển khai. Những hạn 

chế chủ yếu với các phương thức chi trả này liên quan tới sự thiếu vắng các cơ chế hiệu quả 

và đồng bộ, cũng như thông tin, cho quản lý chất lượng và khuyến khích liên tục cải thiện, 

nâng cao chất lượng dịch vụ.  

Chi trả cho cán bộ y tế tại cơ sở cung ứng cũng mang những yếu tố khuyến khích tác 

động trực tiếp tới năng suất và chất lượng dịch vụ. Ở phương diện này, tăng cường tự chủ và 

thúc đẩy xã hội hoá mang những yếu tố tích cực với bao phủ CSSK toàn dân khi tạo cơ chế 

gắn lợi ích của các cơ sở dịch vụ và thu nhập của cán bộ y tế với kết quả hoạt động theo 

hướng khuyến khích năng suất và chất lượng dịch vụ, góp phần gia tăng độ bao phủ về số 

lượng và chủng loại dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiên, các chính sách này cũng mang lại 

những hạn chế khi khuyến khích các cơ sở y tế chú trọng quá nhiều đến các dịch vụ kỹ thuật 

cao, thiếu quan tâm đúng mức tới nhóm dịch vụ CSSK cơ bản, là nhóm dịch vụ được coi là ít 

tiềm năng tạo nguồn thu hơn. Điều này cũng khuyến khích tình trạng lạm dụng các dịch vụ 

kỹ thuật cao, gia tăng chi phí dịch vụ, từ đó tạo nên rào cản tiếp cận đối với người dân nhất là 

người nghèo và các đối tượng dễ tổn thương. 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tăng cường tự chủ cho các cơ sở dịch vụ KCB 

theo tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đã chỉ ra một số hạn chế cơ bản và những kết 

quả không mong muốn liên quan đến tình trạng cung ứng và sử dụng dịch vụ KCB không 

phù hợp. Cơ chế gắn lợi ích/thu nhập của các cơ sở dịch vụ với kết quả hoạt động và tạo thu 

nhập tăng thêm hiện nay chưa tạo được khuyến khích hợp lý với cơ sở cung ứng dịch vụ, với 

đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, trong việc tăng cường cung ứng dịch vụ CSSK cơ bản, nhất là với 

khu vực YTDP. Cơ sở cung ứng dịch vụ phải tự tạo nguồn tài chính cho thu nhập tăng thêm 

cho cán bộ và nguồn thu tăng thêm có được chủ yếu theo hình thức “góp vốn – chia lãi” và 

gần như chỉ phát huy tác dụng ở những nơi có điều kiện kinh tế xã hội khá, với khu vực điều 
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trị, và những chuyên ngành có lợi thế thị trường. Cơ chế tự chủ và xã hội hoá còn làm gia 

tăng sự bất công bằng về thu nhập và chế độ thù lao cho cán bộ y tế thuộc các khu vực kinh tế 

- xã hội hoặc các lĩnh vực dịch vụ CSSK khác nau (ví dụ: các lĩnh vực dịch vụ ứng dụng kỹ 

thuật cao so với dịch vụ YTDP, các chương trình phòng chống lao, phong, tâm thần …).  

Khi tự chủ cho các cơ sở cung ứng dịch vụ KCB còn thiếu cơ chế để kiểm soát, và khi 

tối đa hóa nguồn thu còn chiếm ưu thế, các yếu tố cần thiết cho quản lý chi phí và cải thiện 

chất lượng phục vụ CSSK nhân dân càng chưa có được sự chú ý đúng mức của các đơn vị 

cung ứng dịch vụ. Với các chương trình BHYT, phương thức chi trả theo dịch vụ được đánh 

giá là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng chi phí CSSK [244]. 

Những nỗ lực tăng cường tự chủ và thúc đẩy xã hội hoá được hy vọng sẽ mang lại 

những chuyển biến tích cực, giúp cho cơ sở y tế có điều kiện tốt hơn về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị để không ngừng nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ với nhiều dịch vụ mới và với 

năng suất cao hơn. Tuy nhiên, cần có những hỗ trợ, điều phối cần thiết để có thể khuyến 

khích tương xứng hơn cho đội ngũ cán bộ y tế thuộc các lĩnh vực chuyên ngành kém ưu thế, 

nhất là cán bộ công tác tại tuyến y tế cơ sở. Điều quan trọng là những giải pháp chính sách, 

giúp cho sự phát triển bền vững của y tế cơ sở nói chung, cũng như sự phát triển của các lĩnh 

vực CSSK không có lợi thế, không phụ thuộc vào tiềm năng mang lại nguồn thu dịch vụ, đặc 

biệt không phụ thuộc vào nguồn thu từ dịch vụ “xã hội hóa”. Những can thiệp chính sách 

cũng cần định hướng đầy đủ hơn đến mục tiêu chung của toàn hệ thống, vì thành công của 

một nền y tế có độ bao phủ CSSK toàn dân, thay vì những thành công thuần túy về nguồn 

thu. 

Từ khía cạnh thị trường dịch vụ CSSK, các bệnh viện lớn ở tuyến kỹ thuật cao, được 

hưởng những lợi thế mức chi trả cao hơn cho cùng dịch vụ KCB cơ bản, đang có đầy đủ tiềm 

năng và thuận lợi để có thể lấn át, làm suy yếu các cở sở y tế dịch vụ tuyến dưới. Bất chấp 

những nỗ lực thúc đẩy hoạt động của tuyến CSSKBĐ với vai trò là tuyến tiếp xúc sớm nhất 

với người sử dụng dịch vụ, các cơ sở bệnh viện các tuyến vẫn đang là nơi cung cấp chủ yếu 

các dịch vụ KCB, chiếm ưu thế áp đảo trong cung cấp dịch vụ CSSK, kể cả các dịch vụ cơ 

bản. Đây rõ ràng là một kết quả không mong muốn với định hướng công bằng, hiệu quả. 

Khuynh hướng tối đa hóa nguồn thu không xem xét hài hòa với lợi ích của người sử dụng 

dịch vụ và lợi ích của cả hệ thống y tế cũng chính là rào cản lớn cho việc triển khai các 

chương trình đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KCB theo hướng hợp lý và minh bạch. 

Cuối cùng, chi trả không chính thức, khi chưa có giải pháp giải quyết, sẽ tiếp tục là 

chướng ngại đầy khó khăn cho các nỗ lực đổi mới phương thức chi trả. Các mục tiêu tăng 

cường hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua cung cấp và sử dụng dịch vụ hợp lý theo tuyến 

kỹ thuật, tăng cường khả năng tiếp cận công bằng và được chăm sóc dịch vụ cơ bản, có chất 

lượng không phụ thuộc vào khả năng chi trả của người dân sẽ khó có thể đạt được khi chi trả 

không chính thức tiếp tục song hành với chi trả chính thức (cả với chi trả theo dịch vụ trực 

tiếp, theo định suất, hay theo trường hợp bệnh). 

6.4. Các vấn đề ưu tiên 

Từ việc đánh giá thực trạng nêu trên, có thể xác định một số vấn đề ưu tiên sau đây. 

6.4.1. Phương thức chi trả cho bên cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam chưa có tác 
động tích cực như một nút điều khiển hệ thống y tế, vì còn thiếu những điều kiện tiên 
quyết và chịu nhiều lực cản  

 Phương thức chi trả theo dịch vụ đang có ưu thế lấn át. 
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 Chi trả trực tiếp từ tiền túi cho dịch vụ y tế còn chiếm tỷ trọng lớn; tỷ trọng chi trả qua 

BHYT còn thấp. 

 Sự gia tăng phát triển các dịch vụ theo yêu cầu, “chất lượng cao” và những tác động 

không tích cực từ việc thực hiện cơ chế tự chủ và “xã hội hoá” của các cơ sở KCB 

công lập ảnh hưởng tiêu cực đối với cung ứng dịch vụ y tế cơ bản cho đa số nhân dân 

và tạo lực cản đối với việc áp dụng phương thức chi trả mới.  

6.4.2. Việc nghiên cứu, áp dụng các phương thức chi trả mới còn gặp nhiều khó khăn 

 Chưa có định hướng dài hạn và thiếu sự đồng thuận chính sách, bao gồm đồng thuận 

về vai trò, trách nhiệm xây dựng, triển khai đổi mới phương thức chi trả; 

 Năng lực nghiên cứu, áp dụng các phương thức chi trả mới còn nhiều hạn chế, bao 

gồm năng lực kỹ thuật cho triển khai đổi mới (từ cả phía cơ quan quản lý hệ thống y 

tế - cơ quan chi trả/BHYT và các cơ sở cung ứng dịch vụ) và năng lực phát triển hệ 

thống thông tin và sử dụng thông tin trong xây dựng phương thức chi trả dịch vụ 

KCB.  

 Chức năng của cơ quan BHXH trong xây dựng và triển khai các phương thức chi trả 

dịch vụ còn chưa được chủ động và năng lực còn nhiều hạn chế.  

6.4.3. Việc áp dụng chi trả theo định suất hiện nay thiếu một thiết kế tổng thể và các 
cơ chế phù hợp để quản lý và cải thiện chất lượng  

Cơ chế thanh toán chuyển tuyến, vượt tuyến, thanh toán đa tuyến chưa hợp lý, gây 

nhiều khó khăn, bị động cho cơ sở quản lý quỹ ban đầu.  

6.5. Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đề xuất một số nhóm 

giải pháp sau đây. 

6.5.1. Xây dựng chương trình tổng thể về đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KCB 

 Xây dựng Chương trình tổng thể về đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KCB, trong 

đó bảo đảm sự phối hợp đồng bộ các nội dung định hướng chính sách, theo một lộ 

trình có sự kết hợp hài hoà về năng lực công nghệ thông tin, năng lực nghiên cứu 

đánh giá công nghệ y tế, năng lực giám sát, đánh giá, quản lý chất lượng dịch vụ 

CSSK, để khuyến khích cung ứng dịch vụ hợp lý, tạo động lực phát triển năng lực y tế 

cơ sở theo định hướng bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân. 

 Tạo sự đồng thuận chính sách và xác định rõ vai trò, trách nhiệm các bên liên quan. 

Thúc đẩy tiến trình áp dụng một hệ thống phương thức chi trả có sự lồng ghép hài hoà 

các phương thức chi trả mới, phù hợp hơn (chi trả theo dịch vụ, chi trả theo định suất, 

chi trả theo trường hợp bệnh).  

 Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tiến trình chuyển hỗ trợ từ NSNN thông qua các cơ sở 

cung ứng dịch vụ (kể cả các cơ sở cung ứng dịch vụ dự phòng) sang hỗ trợ trực tiếp 

cho người sử dụng dịch vụ.  

 Thực hiện rà soát nguồn lực và phương thức chi trả cho các nhóm dịch vụ dự phòng, 

bao gồm cả quản lý và chăm sóc dựa vào cộng đồng, để bảo đảm các nhóm dịch vụ 

này được bao phủ trong gói dịch vụ cơ bản, trên cơ sở tài chính công bằng và bền 

vững. Bên cạnh các nhóm dịch vụ thuộc các chương trình quốc gia được chi trả từ 

NSNN, gói dịch vụ CSSKBĐ, quản lý và chăm sóc dựa vào cộng đồng có thể được 
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chi trả từ quỹ BHYT, được hạch toán và quản lý lồng ghép trong khuôn khổ quỹ định 

suất. 

6.5.2. Tiến hành điều chỉnh thiết kế định suất với các yêu cầu cụ thể  

 Suất phí dựa trên phương pháp tính toán hệ thống hơn.  

 Quỹ định suất và mức khoán định suất được thiết lập với những điều chỉnh cần thiết 

như dân số, cơ cấu theo tuổi, giới, và nhất là gánh nặng bệnh tật đặc trưng theo khu 

vực.  

 Kết cấu nhóm dịch vụ cơ bản về CSSKBĐ (các nhóm dịch vụ hiện không thuộc các 

Chương trình mục tiêu y tế quốc gia và chưa được bao phủ từ Quỹ BHYT) như một 

phần của gói dịch vụ CSSK cơ bản và được chi trả từ ngân sách BHYT và chi trả hợp 

lý cho dịch vụ cơ bản cần thực hiện đồng bộ với các giải pháp quản lý chất lượng dịch 

vụ.  

 Điều chỉnh mức chi trả (cả theo dịch vụ cũng như theo trường hợp bệnh) theo hướng 

chi trả tương đương (đồng hạng) cho các dịch vụ/nhóm dịch vụ có thể được cung ứng 

phù hợp về chuyên môn và về kinh tế tại tuyến cơ sở. Điều chỉnh mức chi trả (không 

cao hơn chi phí cận biên) để không khuyến khích cung ứng quá mức dịch vụ.  

 Nghiên cứu thực hiện việc dỡ bỏ quy định đồng chi trả với người sử dụng dịch vụ 

thuộc nhóm thu nhập thấp.  

 Quan tâm thúc đẩy năng lực nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế (trong cả y tế dự 

phòng, điều trị và phục hồi chức năng) phục vụ đổi mới phương thức chi trả thông qua 

lựa chọn chi trả thuốc và dịch vụ phù hợp, theo các phương thức chi trả hợp lý, đòng 

thời với áp dụng lồng ghép các yếu tố khuyến khích, cả yếu tố tài chính và phi tài 

chính cho bên sử dụng dịch vụ để khuyến khích tăng cường tiếp cận và sử dụng dịch 

vụ CSSK ngay tại tuyến cơ sở. Thúc đẩy nghiên cứu và triển khai những giải pháp 

giảm thiểu tình trạng chi trả không chính thức. 

6.5.3. Thực hiện đồng bộ đổi mới phương thức chi trả với đổi mới tổ chức mạng lưới 

cung ứng dịch vụ và cơ chế tài chính liên quan, bảo đảm các điều kiện tiên quyết để áp 

dụng phương thức chi trả tiến bộ 

 Thực hiện sự gắn kết trong quản lý và cung ứng dịch vụ YTDP với KCB. 

 Tiến tới thúc đẩy các cơ sở cung ứng dịch vụ hoạt động theo hướng càng ít bệnh 

nhân, càng ít dịch bệnh thì càng có lợi, thay vì càng nhiều bệnh nhân thì bệnh viện 

càng tăng được nguồn thu; có dịch thì YTDP mới có tiền. 

 Tăng nguồn lực tài chính và vai trò của người chi trả thứ ba (BHYT); giảm tỷ trọng 

chi trả trực tiếp; 

 Tạo ra các biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của việc thực hiện chính sách tự chủ 

tài chính như hiện nay (từng bước hợp nhất các dịch vụ theo yêu cầu với dịch vụ KCB 

BHYT). 

 Sắp xếp nguồn lực đúng mức cho một quá trình liên tục giám sát, đánh giá, điều 

chỉnh/hoàn thiện chính sách và các nội dung của chương trình đổi mới tài chính y tế 

nói chung, đổi mới phương thức chi trả nói riêng. 

 Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình điều chỉnh thiết kế phương thức 

định suất (đang ở giai đoạn hạch toán chi phí theo định suất); thực hiện các dự án 

nâng cao năng lực hệ thống thông tin quản lý y tế, tập trung vào các nội dung kỹ thuật 
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cơ bản, bao gồm: chuẩn hoá cơ sở dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn; mã hoá lâm 

sàng áp dụng ICD10 và ICD9-CM. 
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Chương V: Kết luận 

Báo cáo JAHR 2013, được xây dựng vào năm thứ ba 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 (i) cập nhật thực trạng hệ thống y tế, bao gồm 

cập nhật các chính sách mới và tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế 

hoạch 5 năm 2011–2015 của ngành y tế; tiến độ thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên 

kỷ liên quan đến y tế và mục tiêu sức khỏe của Việt Nam; (ii) phân tích sâu chủ đề Bao phủ 

chăm sóc sức khỏe toàn dân – một chủ đề đang được các nhà hoạch định chính sách y tế đặc 

biệt quan tâm.  

Những kết quả chính của Báo cáo chủ yếu được thể hiện ở các nội dung dưới đây.  

1. Cập nhật thực trạng hệ thống y tế 

1.1. Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2013 

Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2013 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế trình 

bày tại Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013, bao gồm: 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về y tế; tập trung thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh 

viện, Đề án 1816, Bệnh viện vệ tinh, Bác sĩ gia đình; Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa 

bệnh và sự hài lòng của người bệnh; Khẩn trương triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới 

BHYT toàn dân; Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức ngành y tế; Chủ 

động giám sát dịch tễ để phát hiện, phòng chống sớm, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, đặc 

biệt là các bệnh dịch mới phát sinh; Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu 

quốc gia về y tế, DS-KHHGĐ, HIV/AIDS, an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh hoạt động quản lý 

môi trường y tế; Phối hợp thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách kiểm soát an toàn thực 

phẩm; Tập trung giảm sinh ở vùng có mức sinh cao, duy trì mức sinh thấp hợp lý; Giảm tốc 

độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; Mở rộng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và 

khám sức khỏe tiền hôn nhân; Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các bệnh viện 

công, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ; Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều 

trị; Kiểm soát việc đấu thầu, sử dụng thuốc; giá thuốc, chất lượng thuốc chữa bệnh; Nâng cao 

hiệu quả công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi về CSSK; Cải cách hành 

chính trong quy trình cấp phép chứng chỉ hành nghề y dược, cấp phép đăng ký lưu hành 

thuốc; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.  

1.2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 5 năm 
2011–2015  

Kết quả, tiến bộ và những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm của Kế hoạch 5 năm 2011–2015, được thể hiện ở những điểm chính như sau.  

1) Tăng cường năng lực quản lý của ngành y tế  

Kế hoạch 5 năm đã đề ra các nhiệm vụ: 1) Cải thiện năng lực và chất lượng chiến 

lược, quy hoạch, chính sách y tế; 2) Củng cố, hoàn thiện và ổn định bộ máy tổ chức ngành y 

tế; 3) Nâng cao vai trò và năng lực quản lý, lập kế hoạch y tế; 4) Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát; 5) 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; 6) Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa 

một cách hợp lý. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế. Tình 

hình thực hiện các nhiệm vụ trên được tóm tắt như sau: 

Kết quả, tiến bộ 
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 Bộ Y tế đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật mới; đang tích cực xây dựng các đề án trình Chính phủ theo chương 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm; phân công đầu mối xây dựng 

Đề án đến từng vụ, cục, đơn vị. Đáng chú ý là Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt trong năm 

2013 và hiện nay Bộ Y tế đang trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế và Luật 

Dược. 

 Cơ cấu tổ chức Bộ Y tế được điều chỉnh, bổ sung một số vụ, cục. Hai Thứ trưởng Bộ 

Y tế mới được Thủ tướng bổ nhiệm năm 2013. Tổ chức mạng lưới y tế cơ sở (theo 

Quyết định số 58/1994/TTg) đang được xem xét, đánh giá để xây dựng Nghị định mới 

(dự kiến trong năm 2013).  

 Bộ Y tế có kế hoạch đổi mới toàn diện công tác lập kế hoạch y tế. Đang tích cực triển 

khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình đối thoại chính sách y tế do Liên 

minh Châu Âu và WHO hỗ trợ (đánh giá công tác lập kế hoạch, đổi mới công tác 

thống kê y tế). Đang xây dựng khung kế hoạch y tế tuyến tỉnh hằng năm và bộ công 

cụ đánh giá kế hoạch y tế theo mô hình JANS (hỗ trợ EC, Rockefeller). 

 Bộ Y tế đã hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong 5 lĩnh vực y tế, tập huấn 

nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành y tế tại trung ương và địa phương, tăng cường hoạt 

động chống tham nhũng.  

 Bộ Y tế đăng tải dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về y tế trên cổng thông tin 

điện tử của Bộ, tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến, đề nghị đối tác phát triển hỗ trợ 

kỹ thuật. 

 Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các văn bản hướng dẫn xã hội hóa 

trong lĩnh vực KCB, YTDP, đẩy mạnh sự tham gia cua khu vực tư nhân trong lĩnh 

vực y tế và nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong quản lý y tế. 

 Trên cơ sở kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế 

năm 2012, Bộ Y tế đang xây dựng Nghị quyết của Chính phủ và Đề án đẩy mạnh thực 

hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế đến năm 2015; xây dựng 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường y tế cơ sở và trình Chính phủ ban hành 

Nghị định về nguồn nhân lực và chức năng nhiệm vụ của TYT xã. 

Khó khăn, hạn chế 

 Hệ thống văn bản pháp quy về lĩnh vực y tế chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu 

cầu của hoạt động quản lý nhà nước. 

 Khối lượng nội dung các chính sách cần xây dựng rất nhiều trong khi năng lực các bộ 

phận xây dựng chính sách còn hạn chế. Thông tin, số liệu y tế còn thiếu, chưa kịp 

thời, độ tin cậy chưa cao, hạn chế khả năng xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng. 

 Công tác thanh tra chủ yếu được tiến hành khi đã xảy ra vụ việc. Việc kiểm tra, giám 

sát chưa mang tính hỗ trợ. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chính sách y tế của 

các vụ, cục của Bộ Y tế và các sở y tế các tỉnh, thành phố còn hạn chế. Bộ máy tổ 

chức và nhân lực quá mỏng, tuyến huyện không có chức năng thanh tra. Năng lực, 

trình độ thanh tra viên vẫn còn hạn chế. 

 Sự tham gia các bên liên quan trong xây dựng chính sách còn hạn chế, một số kênh 

đóng góp ý kiến còn ít hiệu quả. Vai trò của các địa phương trong đổi mới lập kế 

hoạch và dự toán ngân sách còn hạn chế. Chưa có quy định nhà nước về vai trò của 

hiệp hội trong quản lý chất lượng.  
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 Nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện không được bảo đảm làm ảnh hưởng đến 

hiệu quả của các kế hoạch và chiến lược. 

 Thực hiện chính sách xã hội hóa tại các cơ sở y tế công lập thiếu sự quản lý và kiểm 

soát chặt chẽ, đã làm phát sinh nhiều tác động không mong muốn. Có chính sách 

khuyến khích y tế tư nhân, nhưng còn có rào cản như chính sách địa phương, đất đai, 

thuế. Chưa có cơ chế tài chính khuyến khích kết hợp giữa công và tư. 

2) Nhân lực y tế 

Kế hoạch 5 năm đã đề ra các nhiệm vụ: 1) Ưu tiên đầu tư, nâng cấp các cơ sở đào tạo 

cán bộ y tế, nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới chương trình, tài liệu và phương pháp 

giảng dạy; 2) Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ về số lượng, cơ cấu và phân bổ cân đối. 

Tiếp tục thực hiện đề án đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ đáp ứng nhu cầu cán bộ y tế ở 

nông thôn, miền núi và các vùng khó khăn; 3) Xây dựng tiêu chuẩn về kỹ năng và năng lực 

cần thiết cho từng loại nhân viên y tế; 4) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực y tế. 

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên được tóm tắt như sau: 

Kết quả, tiến bộ 

 Các chương trình đào tạo đều được xây dựng dựa trên chương trình khung do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và được cập nhật, điều chỉnh hằng năm ở các trường. 

Chương trình đào tạo cử nhân hộ sinh 4 năm đang được xây dựng và dự kiến sẽ được 

phê duyệt trong năm 2014, tập trung vào phát triển năng lực và phù hợp với tiêu 

chuẩn quốc tế. 

 Số lượng nhân lực y tế tiếp tục được cải thiện, kể cả ở tuyến cơ sở. Năm 2012, 76% 

TYT xã có bác sĩ (KH 2012 năm là 74%). Đề án đào tạo cử tuyến và đào tạo theo địa 

chỉ tiếp tục được triển khai. 

 Thủ tướng phê duyệt đề án “Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các 

chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh 2013–2020; ban hành quy 

định về thực hiện chế độ luân phiên cán bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tuyến 

dưới, vùng khó khăn. Bộ Y tế phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện 

về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh 

tế-xã hội đặc biệt khó khăn” 

 Bộ Y tế đã ban hành quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế 

thôn, bản (gồm cả cô đỡ thôn, bản); đang xây dựng quy định về chế độ chính sách, 

chức năng nhiệm vụ đối với TYT xã; phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định về chế 

độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại cơ sở y tế công lập; phê duyệt Đề án xây dựng và phát 

triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình.  

 Vụ Tổ chức Cán bộ đang xây dựng biểu mẫu thống kê về nguồn nhân lực phục vụ lập 

kế hoạch nhân lực y tế. 

 Để tăng cường mạng lưới y tế thôn, bản, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 

07/2013/TT-BYT ngày 8/3/2013, quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân 

viên y tế thôn, bản, bao gồm cả cô đỡ thôn, bản. Thông tư này được coi là một chính 

sách phù hợp để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ở các thôn bản, đặc 

biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.  

 Bộ Y tế cũng đang phát triển các tiêu chuẩn năng lực quốc gia của hộ sinh tại Việt 

Nam theo tiêu chuẩn được Liên đoàn hộ sinh quốc tế khuyến cáo năm 2010 để trình 

phê duyệt trong năm 2013. 
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Khó khăn, hạn chế 

 Chất lượng đào tạo tăng chưa tương xứng với trình độ phát triển của kỹ thuật và nhu 

cầu chất lượng chăm sóc của cộng đồng. Chương trình đào tạo mới và đào tạo liên tục 

chưa được chú trọng; ít được cập nhật, chưa dành đủ thời gian cho thực hành kỹ năng; 

chưa xây dựng được hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo và kiểm chuẩn chất lượng 

đầu ra; cơ sở vật chất tại các trường chưa đầy đủ. 

 Còn phổ biến tình trạng thiếu nhân lực y tế nói chung và nhân lực có trình độ là bác sĩ 

ở tuyến y tế cơ sở; nhiều cơ sở y tế tuyến xã, huyện không tuyển được bác sĩ. Quy 

định về chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút có phạm vi bao phủ tương đối hẹp 

(chỉ 2112 xã trong 62 huyện); chế độ phụ cấp ưu đãi chưa thỏa đáng, chưa hỗ trợ điều 

kiện sống, điều kiện làm việc, cơ hội được đào tạo. 

 Tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức và kỹ năng đúng trong sơ cấp cứu, chẩn đoán, điều trị, 

xử lý bệnh dịch rất hạn chế, đặc biệt kỹ năng thực hành của bác sĩ mới ra trường rất 

yếu. 

 Công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực y tế để quản lý nguồn nhân lực vẫn chưa được 

thực hiện; Chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu y tế liên quan giữa đào tạo và 

sử dụng nhân lực và nhân lực y tế ở các cơ sở đào tạo tư nhân. 

 Thiếu nguồn tài chính để chi trả phụ cấp và ưu đãi cho các dịch vụ được cung cấp tại 

các trạm y tế xã và các hoạt động tiếp cận cộng đồng ở tuyến xã gây cản trở việc thực 

hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến nguồn nhân lực. 

3) Tài chính y tế 

Kế hoạch 5 năm đã đề ra các nhiệm vụ: 1) Tăng chi công cho y tế thông qua tăng chi 

NSNN cho y tế và tăng độ bao phủ BHYT; 2) Phát triển BHYT bền vững; Thực hiện lộ trình 

tiến tới BHYT toàn dân; 3) Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập 4) Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KCB. Tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ trên được tóm tắt như sau: 

Kết quả, tiến bộ 

 Năm 2012, tỷ lệ chi NSNN cho y tế so với chi thường xuyên NSNN ổn định ở mức 

8,28%. Tổng chi NSNN cho y tế giai đoạn 2008–2013 tăng nhanh hơn tổng chi 

thường xuyên của NSNN.  

 Cấp NSNN cho các Chương trình mục tiêu quốc gia y tế năm 2012 là 1,7 nghìn tỷ 

đồng. Kinh phí từ ngân sách trung ương hỗ trợ mua BHYT cho người nghèo và trẻ em 

dưới 6 tuổi, chiếm 17,1% tổng NSNN chi thường xuyên cho y tế. Kinh phí từ trái 

phiếu chính phủ cho các đề án nâng cấp các cơ sở y tế đã giải ngân là 21 454 tỷ đồng. 

Năm 2012 tổng số dự án ODA do Bộ Y tế quản lý là 52 Dự án với tổng giá trị khoảng 

1,5 tỷ USD. 

 Ước tính năm 2012 tỷ lệ bao phủ BHYT là 66,8% dân số. Nhóm được nhà nước hỗ 

trợ toàn bộ hoặc một phần chiếm trên 60%.  

 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21 (2012) về BHYT, tạo tiền đề cho sự vào cuộc 

mạnh mẽ của chính quyền địa phương các cấp đối với công tác BHYT. Thủ tướng ký 

Quyết định số 538 phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Dự 

thảo bổ sung, sửa đổi Luật BHYT đã được biên soạn. 
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 NSNN cho YTDP đạt 31,32% (2009). Ngân sách cấp cho các vùng sâu, vùng xa được 

áp dụng hệ số ưu tiên từ 1,7–2,4 lần so với vùng đô thị. Mức chi NSNN y tế bình quân 

đầu người cao nhất ở 2 vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. 

 Một số dự án viện trợ/hỗ trợ kỹ thuật đã giúp triển khai đổi mới phương thức phân bổ 

NSNN theo hướng chi trả theo kết quả hoạt động. 

 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP đã tạo bước chuyển đổi cơ bản có lộ trình về cơ chế 

hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Năm 2012 đang 

triển khai thực hiện Thông tư về khung giá dịch vụ KCB mới; 62/63 tỉnh và 35 bệnh 

viện trung ương đã áp dụng khung giá dịch vụ y tế mới.  

 Năm 2012 tỷ lệ các đơn vị thực hiện thanh toán theo định suất là 42%, chỉ còn 5 địa 

phương chưa thực hiện. Đang nghiên cứu để xây dựng thông tư thanh toán chi phí 

KCB BHYT theo định suất để khắc phục những hạn chế trong phương thức chi trả 

này. Phương thức thanh toán theo trường hợp bệnh đang được nghiên cứu thí điểm 

với 26 nhóm bệnh trong dự án do ADB/AusAID tài trợ. 

Khó khăn, hạn chế 

 Những khó khăn kinh tế vĩ mô và chính sách thắt chặt tài khóa theo Nghị quyết 

11/2011 của Chính phủ ảnh hưởng tới thực hiện mục tiêu tăng chi NSNN cho y tế. 

Tốc độ tăng chi NSNN cho y tế trong ba năm gần đây sụt giảm rõ rệt. Tỷ lệ chi NSNN 

cho y tế trong dự toán NSNN 2013 giảm nhẹ, chỉ còn 8,1%, thấp so với chỉ tiêu đặt ra 

là 10%. 

 Thiếu các quy định pháp lý bảo đảm tính tuân thủ quy định tham gia BHYT bắt buộc. 

Phương thức thanh toán dịch vụ y tế chưa phù hợp. Vai trò quản lý quỹ BHYT của cơ 

sở KCB chưa cao; Năng lực quản lý của cơ quan BHXH chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ 

thống quản lý thông tin yếu. Tỷ lệ bao phủ BHYT của một số nhóm còn khá thấp gồm 

nhóm cận nghèo, nhóm BHYT tự nguyện, nhóm lao động trong các doanh nghiệp. 

Việc quản lý, sử dụng Quỹ BHYT còn hạn chế về tính bền vững và hiệu quả. 

 Có sự chênh lệch khá lớn về mức giá dịch vụ y tế giữa các tỉnh. Nhiều bất hợp lý dẫn 

đến tăng chi phí không cần thiết như sử dụng thuốc biệt dược độc quyền thay vì thuốc 

generic, không công nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán dẫn đến chỉ định lại xét 

nghiệm. Hiệu suất sử dụng các nguồn tài chính bị hạn chế. 

 Thiếu chiến lược và lộ trình cụ thể, nhất quán về đổi mới phương thức thanh toán 

trong bối cảnh chung của đổi mới hệ thống y tế.  

4) Dược và trang thiết bị y tế 

Kế hoạch 5 năm đã đề ra các nhiệm vụ: 1) Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công 

tác điều trị; 2) Kiểm soát chặt chẽ giá thuốc; 3) Tăng cường quản lý chất lượng thuốc và sử 

dụng thuốc an toàn hợp lý; 4) Đẩy mạnh phát triển thuốc đông y và thuốc từ dược liệu; 5) 

Tăng cường sản xuất TTB y tế trong nước; 6) Tăng cường cơ sở vật chất của các đơn vị sự 

nghiệp y tế. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên được tóm tắt như sau: 

Kết quả, tiến bộ 

 Về cơ bản hệ thống y tế đã bảo đảm đủ thuốc thiết yếu cho nhu cầu KCB của nhân 

dân. Từng bước chủ động nguồn thuốc: Năm 2012 thuốc nội đáp ứng được 234/314 

hoạt chất trong danh mục thuốc thiết yếu với đầy đủ 29 nhóm tác dụng dược lý theo 

khuyến cáo của WHO; 6 cơ sở trong nước sản xuất được 10/10 loại vắc-xin, đáp ứng 

được trên 80% nhu cầu. 
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 Triển khai áp dụng quy định đấu thầu thuốc mới (Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-

BTC và Thông tư số 11/2012/TT-BYT). Bắt đầu thí điểm kiểm soát giá thuốc theo 

thặng số bán buôn tối đa toàn chặng tại 9 cơ sở từ 01/04/2013 và với 12 loại hoạt chất. 

Bắt đầu quan tâm đến chính sách thuốc generic trong đấu thầu cung ứng thuốc. Giá 

thuốc tương đối bình ổn, mức tăng thấp hơn chỉ số tăng giá. Giá 10 mặt hàng trúng 

thầu năm 2013 giảm 5,6 đến 34,64% so với giá của năm 2012. 

 Áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt: 100% cơ sở sản xuất tân dược đạt tiêu chuẩn 

GMP; 100% cơ sở kiểm nghiệm thuốc đạt GLP; 39% nhà thuốc đạt GPP. 

 Đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn 2012–

2020. 

 Tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến phát triển thuốc đông y và thuốc từ 

dược liệu. Đã có trên 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc từ dược liệu và trên 300 cơ sở 

sản xuất thuốc YHCT với doanh thu tăng nhanh hằng năm. 872 cơ sở bán buôn bán lẻ 

đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (3 cơ sở được cấp giấy chứng 

nhận GSP, 22 cơ sở được cấp giấy chứng nhận GDP). 

 Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ chính sách 

thuế với với các doanh nghiệp sản xuất TTB y tế trong nước. Đã tổ chức hướng dẫn 

các thủ tục văn bản quy phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh TTB y tế. Hoàn 

thiện Thông tư quy định việc cấp giấy phép lưu hành và giấy chứng nhận lưu hành tự 

do (CFS) đối với sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam.  

 Từ nguồn trái phiếu chính phủ qua các Đề án 47 và Đề án 930, Nhà nước đã đầu tư 

xây mới và nâng cấp 757 cơ sở y tế, trong đó tính đến 12/2012, có 235 bệnh viện, 46 

phòng khám và 30 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương được hoàn thành đưa vào 

sử dụng. 

 Xử lý được 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại và 94,4% nước thải y tế của các 

bệnh viện tuyến trung ương và khu vực; 98,6% lượng chất thải rắn y tế nguy hại và 

61,5% nước thải y tế của các viện/cơ sở đào tạo tuyến trung ương và 92,4% lượng 

chất thải rắn y tế nguy hại và 66,6% nước thải y tế của các cơ sở y tế tuyến tỉnh, 

huyện tại 63/63 tỉnh, thành phố. 

Khó khăn, hạn chế 

 Năng lực sản xuất thuốc trong nước còn hạn chế, phần lớn nguyên liệu phải nhập 

khẩu. Thuốc nội vẫn chiếm tỷ trọng thấp về giá trị (chỉ 47%), khó đạt kế hoạch đề ra 

là 60%. Chưa chủ động được nguồn thuốc ARV. 

 Tiếp cận thuốc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo còn khó khăn.  

 Chưa kiểm soát được giá thuốc. Đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế (Thông tư số 

01/2012/TTLT-BYT-BTC) vẫn còn bất cập do chưa cân bằng giữa yếu tố giá cả và 

chất lượng. Chênh lệch giá thuốc biệt dược gốc bán trong nước so với giá tham khảo 

quốc tế vẫn còn cao, giá trúng thầu cùng một loại thuốc ở các bệnh viện rất khác nhau. 

Chưa xây dựng được mô hình đấu thầu thuốc tập trung quốc gia.  

 Hệ thống giám sát chất lượng thuốc vẫn còn mỏng. Việc tuân thủ các quy chế, quy 

định của nhân viên y tế chưa cao. Các giải pháp tăng cường sử dụng thuốc hợp lý 

chưa được triển khai đồng bộ và đánh giá thường xuyên, kết quả chuyển biến chậm. 

Tình trạng bán thuốc không theo đơn còn diễn ra phổ biến, tỷ lệ sử dụng kháng sinh 

còn cao, lạm dụng thuốc.  
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 Việc quản lý nguồn gốc và chất lượng thuốc đông y và thuốc từ dược liệu còn gặp 

nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu.  

 Thiếu cơ chế chính sách hỗ trợ có hiệu quả, khuyến khích sản xuất và sử dụng TTB y 

tế trong nước.  

 Thiếu vốn để đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và lắp đặt trang thiết bị y tế 

tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh khó khăn. 

5) Hệ thống thông tin y tế 

Kế hoạch 5 năm đã đề ra các nhiệm vụ: 1) Hoàn thiện chính sách, kế hoạch phát triển 

hệ thống thông tin y tế đến năm 2015 với tầm nhìn 2020; 2) Hoàn thiện hệ thống chỉ số, số 

sách ghi chép và báo cáo thống kê y tế. Ban hành Quyết định hệ thống chỉ số, chuẩn hóa hệ 

thống chỉ số cơ bản ngành y tế; 3) Ban hành biểu mẫu báo cáo cho y tế tư nhân; 4) Tăng 

cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu; 5) Tăng cường khả năng tổng 

hợp, phân tích và xử lý số liệu; 6) Tăng cường phổ biến thông tin y tế với các hình thức đa 

dạng và phù hợp; 7) Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế, áp dụng công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực thông tin y tế. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên được tóm tắt 

như sau: 

Kết quả, tiến bộ 

 Bộ Y tế đã thành lập Cục Công nghệ thông tin, Phòng Thống kê y tế trực thuộc Vụ Kế 

hoạch - Tài chính, Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Trung tâm ứng dụng công nghệ thông 

tin y tế; ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thông tin thống kê y tế, giao Vụ Kế 

hoạch - Tài chính là đầu mối duy nhất ban hành biểu mẫu báo cáo tại các tuyến; đang 

xây dựng bản kiến trúc tổng thể về hệ thống thông tin và Bản kế hoạch tổng thể hệ 

thống thông tin y tế. (dự kiến năm 2013). 

 Bộ Y tế cùng đối tác phát triển đang tiến hành rà soát, cập nhật các chỉ số quan trọng 

để hoàn thiện hệ thống chỉ số cơ bản ngành y tế và chỉ số cho tuyến tỉnh, tuyến huyện 

và tuyến xã góp phần giảm quá tải về số lượng biểu mẫu tuyến y tế cơ sở.  

 Chính phủ đã phê duyệt một số cuộc điều tra trong lĩnh vực y tế, tạo điều kiện để tăng 

thêm ngân sách cho hệ thống thông tin y tế. 

 Ngành y tế đã biên soạn được một số sản phẩm thống kê quan trọng trong nhiều lĩnh 

vực, như niên giám thống kê y tế, Báo cáo chung tổng quan ngành y tế, Báo cáo thực 

hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ, các báo cáo chuyên đề về dinh dưỡng, bệnh truyền 

nhiễm gây dịch, tài khoản y tế quốc gia… Tiếp tục cải tiến và đa dạng hóa hình thức 

phổ biến thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau, với nhiều hình thức phổ biến đa 

dạng. Bộ Y tế đang xây dựng và chuẩn hóa tài liệu đào tạo cho cán bộ làm công tác 

thông tin thống kê.  

 Hệ thống thông tin y tế của Việt Nam đã cung cấp số liệu và phổ biến thông tin trên 

các trang web của WHO và một số tổ chức quốc tế khác. 

 Công tác giám sát việc thu thập số liệu và báo cáo đã được thực hiện tại một số 

Chương trình mục tiêu quốc gia và tại các vụ, cục của Bộ Y tế.  

 Bộ Y tế ban hành quy chế thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ 

thông tin trong ngành y tế. Nhiều phần mềm đang được ứng dụng trong các lĩnh vực 

chuyên ngành như quản lý bệnh viện, quản lý chương trình HIV/AIDS, chương trình 

lao, sốt rét… Các trang web của Bộ Y tế các đơn vị quản lý nhà nước về y tế đang dần 

hoàn thiện. Bộ Y tế đang xây dựng và thử nghiệm hệ thống đăng ký cấp chứng chỉ 

hành nghề y qua mạng. 
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Khó khăn, hạn chế 

 Bản kế hoạch phát triển Hệ thống thông tin đến năm 2020 tầm nhìn 2030 chưa hoàn 

thiện.  

 Thiếu quy định về phổ biến số liệu. Thông tin cung cấp chưa kịp thời, chưa đầy đủ, 

thiếu thông tin từ các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở y tế thuộc các bộ ngành khác. Các cuộc 

điều tra do Chính phủ phân công cho ngành y tế chưa được tiến hành do kinh phí của 

ngành còn hạn chế.  

 Hầu hết các chỉ số thống kê đều thu thập qua báo cáo định kỳ do vậy số liệu còn thiếu 

chính xác, không sẵn có. Một số chỉ tiêu đánh giá công bằng cần được phân tổ theo 

giới tính, độ tuổi, dân tộc cần phải tiến hành điều tra mẫu hoặc khai thác trong hồ sơ 

hành chính nhưng do thiếu kinh phí nên chưa thực hiện được.  

 Nguồn nhân lực của hệ thống thông tin thống kê thiếu về số lượng, yếu về chuyên 

môn và không ổn định ở tất cả các tuyến. Cơ sở dữ liệu của các tuyến còn nghèo nàn, 

chưa bao gồm số liệu liên quan của các nguồn khác nhau.  

 Thiếu nguồn lực đầu tư cho hạ tầng và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 

thông tin y tế gây khó khăn cho việc thực hiện các chiến lược và chính sách. 

 Chậm công bố số liệu thống kê y tế hằng năm gây khó khăn trong việc sử dụng thông 

tin y tế cập nhật cho công tác lập kế hoạch và giám sát hoạt động y tế. 

 Nhiều phần mềm không kết nối được với nhau đang thực hiện trong cùng một đơn vị, 

gây khó khăn cho việc thống kê, tổng hợp và lãng phí nguồn lực. 

 Chưa quy định được danh mục chỉ số dùng chung trong ngành y tế, mã hóa thuốc, 

dịch vụ kỹ thuật; các phần mềm quản lý KCB chưa liên thông với cơ quan BHXH. 

6) Bao phủ dịch vụ YTDP  

Kế hoạch 5 năm đã đề ra các nhiệm vụ: 1) Kiện toàn và củng cố hệ thống YTDP và 

mạng lưới y tế cơ sở; 2) Đẩy mạnh các hoạt động YTDP, triển khai hiệu quả các dự án của 

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế; 3) Hoàn thiện hệ thống chính sách, củng cố mạng lưới 

và thực hiện tốt các hoạt động DS-KHHGĐ và CSSKSS. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

trên được tóm tắt như sau: 

Kết quả, tiến bộ 

 Các địa phương hầu hết đã có sự ổn định về tổ chức, có đủ các đơn vị thực hiện các 

chức năng YTDP. Hệ thống y tế đang tập trung củng cố mạng lưới y tế tại vùng biển, 

đảo theo Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển và Đề án phát triển y 

tế biển, đảo.  

 Hệ thống YTDP về cơ bản đã duy trì và vượt các chỉ tiêu kiểm soát bệnh dịch tốt hơn 

các năm trước; không để xảy ra dịch lớn. Dự án Tiêm chủng mở rộng đã duy trì tỷ lệ 

tiêm chủng cao và các thành quả của tiêm chủng mở rộng như thanh toán bại liệt, loại 

trừ uốn ván sơ sinh, sởi. Chương trình phòng chống lao bao phủ 100% lãnh thổ, giảm 

tỷ lệ hiện mắc còn 225/100.000 dân (2011). Hằng năm chữa khỏi cho trên 90% trong 

số khoảng 100 000 bệnh nhân lao mới được phát hiện. Giảm dần số trường hợp mắc 

và tử vong do HIV/AIDS hằng năm.  

 Các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm được mở rộng cả về phạm vi 

bao phủ, đối tượng được sàng lọc, quản lý điều trị. 



Chương V: Kết luận 

 161 

 Đã ban hành được 50 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm, thành lập 

Ban chỉ đạo liên ngành, xây dựng và nâng cấp các cơ sở kiểm nghiệm quốc gia. Giảm 

được số vụ ngộ độc tập thể và kiểm soát được số ca ngộ độc.  

 Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực 

hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến SKSS cũng như các chỉ tiêu 

kế hoạch hằng năm về CSSKSS. Sàng lọc trước sinh và sơ sinh vượt chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2012. Tổng số người mới sử dụng các BPTT đạt 100% kế hoạch. Các chi tiêu 

sức khỏe bà mẹ và chăm sóc thai sản năm 2012 đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ suy 

dinh dưỡng nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi năm 2012 ước tính là 16,2%, giảm 0,6 điểm 

phần trăm so với năm 2011, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.  

 Bộ Y tế đang hoàn thiện và trình phê duyệt 5 gói can thiệp y tế tối thiểu về sức khỏe 

bà mẹ, trẻ em.  

Khó khăn, hạn chế 

 Thiếu sự thu hút cán bộ trong lĩnh vực YTDP. Thiếu sự gắn kết YTDP với điều trị và 

chưa bảo đảm tính liên tục và toàn diện trong CSSK. Đầu tư cả về kinh phí và cơ sở 

vật chất cho mạng lưới các cơ sở YTDP còn hạn chế, chưa tương xứng nhu cầu. Hệ 

thống thông tin y tế còn nghèo nàn, thiếu thống nhất, đồng bộ, thiếu sự phối hợp và 

chưa được sử dụng hiệu quả trong lập kế hoạch.  

 Việc quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia còn theo ngành dọc, thiếu sự phối 

kết hợp trong quản lý, chỉ đạo và thực hiện. Sự phối hợp liên ngành còn hạn chế.  

 Một số bệnh như lao, sốt xuất huyết, chân tay miệng chưa được kiểm soát tốt. Chương 

trình phòng chống bệnh không lây nhiễm chưa đạt được phần lớn các chỉ tiêu kế 

hoạch về sàng lọc phát hiện, quản lý đối tượng tại tuyến CSSKBĐ, xây dựng mạng 

lưới tổ chức và đào tạo nhân lực cho chương trình. Kết quả Chương trình Vệ sinh an 

toàn thực phẩm chưa bền vững, đặc biệt là trong kiểm soát các chỉ tiêu an toàn thực 

phẩm và kiểm soát các vụ ngộ độc thực phẩm. 

 Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai chung đạt 76,2%, giảm 2 điểm phần trăm so với 

năm 2011. Tỷ suất sinh thô tăng 0,3 điểm phần nghìn, từ 16,6‰ năm 2011 lên 16,9‰ 

năm 2012 (do là năm Rồng) [55], không đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,1‰; tỷ lệ tăng 

dân số và quy mô dân số cao so với mục tiêu, và tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục tăng. 

Một số chỉ tiêu DS-KHHGĐ và CSSKSS vẫn chưa được kiểm soát tốt ở một số khu 

vực, địa phương như kiểm soát tỷ lệ sinh, cung cấp các BPTT ở miền núi, biên giới, 

hải đảo. 

 Vẫn còn tình trạng bất bình đẳng về kinh tế-xã hội trong tỷ số tử vong mẹ, tỷ lệ sinh 

con ở tuổi vị thành niên sinh, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai và nhu cầu 

KHHGĐ không được đáp ứng, tỷ lệ phụ nữ sinh con được cán bộ y tế hỗ trợ và sử 

dụng dịch vụ chăm sóc trước sinh. 

7) Bao phủ dịch vụ khám, chữa bệnh 

Kế hoạch 5 năm đã đề ra các nhiệm vụ: 1) Khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện; 2) 

Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB; 3) Hoàn chỉnh mô hình tổ chức y tế các tuyến; tổ chức 

thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới bệnh viện; 4) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật để thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

trên được tóm tắt như sau: 
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Kết quả, tiến bộ 

 Thủ tướng đã phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013–2020. Bộ Y tế 

đã phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án bác sĩ gia đình. Năm 2012 cả nước đã 

tăng 14 269 giường bệnh kế hoạch và 14 918 giường bệnh thực kê, tăng 1,4 

giường/10 000 so với năm 2011. Số ngày điều trị trung bình và công suất sử dụng 

giường bệnh tại bệnh viện giảm nhẹ, kể cả ở tuyến trung ương.  

 Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 05/CT-BYT (2012) về nâng cao chất lượng dịch vụ KCB; 

ban hành các thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, hướng 

dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm. Đội ngũ giảng viên về quản lý chất lượng xét 

nghiệm đang được đào tạo.  

 Quy hoạch mạng lưới bệnh viện đang được thực hiện theo Quyết định số 30 của Thủ 

tướng Chính phủ năm 2008. Bộ Y tế đang hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành y tế.  

 Một số đề án nâng cấp cơ sở vật chất, TTB đã được triển khai, chủ yếu ở tuyến y tế cơ 

sở. Đề án giảm quá tải bệnh viện đã chú trọng đầu tư, nâng cấp các TYT xã đạt chuẩn 

quốc gia (nay gọi là tiêu chí quốc gia) theo quy định, gắn với Chương trình mục tiêu 

quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Các biện pháp tăng cường năng lực của nhân lực y 

tế được thực hiện (xem Chương I, Mục 2.2).  

 Năm 2012 đã cấp phép cho 5 bệnh viện tư nhân mới, cấp chứng chỉ cho 45 415 người 

hành nghề (>50% số đối tượng) và đã cấp giấy phép hoạt động cho 3000 đơn vị (16% 

so với kế hoạch đến năm 2015). Bộ Y tế đã ban hành nhiều tiêu chuẩn chuyên môn 

trong lĩnh vực KCB, thuốc, xét nghiệm; đang xây dựng quy định về quy trình KCB và 

quy định chuyển tuyến. Bộ Y tế đã cập nhật bổ sung hơn 1000 quy trình kỹ thuật 

trong KCB, đang nghiệm thu 2000 quy trình kỹ thuật. Hàng trăm quy trình hướng dẫn 

KCB ở tuyến xã đã được xây dựng và triển khai tại 3 tỉnh thí điểm năm 2013. 

Khó khăn, hạn chế 

 Số lượt khám bệnh ngoại trú và điều trị nội trú vẫn tăng nhanh. Công suất sử dụng 

giường bệnh tuyến trung ương còn cao, đặc biệt ở chuyên khoa ung bướu, nhi, tim 

mạch, phụ sản, nội tiết. Cơ chế KCB theo yêu cầu thiếu hướng dẫn cụ thể để tránh 

vướng mắc. Văn bản quy định về điều chỉnh phân tuyến, chuyển tuyến kỹ thuật chưa 

được ban hành. Thiếu điều kiện bảo đảm chất lượng ở tuyến dưới (nhân lực, TTB y tế, 

cơ sở hạ tầng). 

 Chính sách kiểm định chất lượng KCB chưa được triển khai. 

 Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị y tế tuyến huyện còn nhiều bất cập.  

 Thiếu quy định về đình chỉ một phần hoặc toàn bộ, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy 

phép hoạt động. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật về các cơ sở khám, chữa bệnh chưa 

được ban hành. Khó khăn về nhân lực thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề và giấy 

phép hoạt động. Việc cấp chứng chỉ, cấp phép một lần và chỉ dựa trên hồ sơ, chưa căn 

cứ trên trình độ thực hành và sát hạch tay nghề, không gắn với đào tạo liên tục. Tiến 

độ cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề còn chậm. Hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký, 

quản lý cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề trên toàn quốc đang ở giai đoạn thí điểm. 

 Nhiều dịch vụ kỹ thuật và hướng dẫn điều trị vẫn chưa được cập nhật, xây dựng mới. 

Chưa có cơ chế giao nhiệm vụ đó cho các hội chuyên ngành tham gia duy trì cập nhật 

một số lượng rất lớn các quy trình kỹ thuật và hướng dẫn điều trị.  

 Quy chế bệnh viện được ban hành từ năm 1997, chưa được cập nhật bổ sung.  
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 Thiếu các chuẩn mực, tiêu chí dựa trên bằng chứng phản ánh chất lượng, hiệu quả. 

Thiếu hệ thống giám sát mang tính chất dự phòng. Một số chỉ số theo dõi, đánh giá 

còn thiếu nguồn thông tin thường quy. 

1.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 

Kế hoạch 5 năm của ngành y tế đặt ra 19 chỉ tiêu được chia thành 3 nhóm chính. Kết 

quả phân tích số liệu cho thấy trong giai đoạn 2010–2012, bốn trong sáu chỉ tiêu thuộc nhóm 

đầu vào đạt hoặc vượt mức kế hoạch cho năm 2012: Số bác sĩ trên 10 000 dân tăng từ 7,33 

bác sĩ lên 7,46 bác sĩ (KH 2012: 7,4); số dược sĩ đại học/vạn dân 1,92 năm 2011 (KH 2012: 

1,4); tỷ lệ xã có bác sĩ 76,0 (KH 2012: 74%); số giường bệnh trên 10 000 dân (không kể TYT 

xã) đạt 24,3 (KH 2012: 21,5). Tuy nhiên trong nhóm này có 2 chỉ tiêu chưa đạt gồm: tỷ lệ 

thôn, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động và tỷ lệ xã có y sĩ sản nhi hoặc hộ sinh.  

Hai trong ba chỉ tiêu hoạt động đã vượt kế hoạch và một chỉ tiêu chưa đánh giá được 

vì định nghĩa có điều chỉnh. Đáng chú ý trong nhóm này là tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ 7 loại vắc-xin năm 2010 và 8 loại vắc-xin năm 2011 và 2012 đều vượt chỉ tiêu 

kế hoạch giao cho các năm. Từ năm 2011, do áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã mới với 

yêu cầu cao hơn, nhưng thiếu thông tin về mức độ đạt tiêu chí mới nên chưa đánh giá được 

mức độ đạt mục tiêu đề ra dựa trên tiêu chí mới. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT tăng trên 1,8 

điểm phần trăm, lên 66,8% vượt chỉ tiêu đặt ra là 66%. Lưu ý rằng, chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ 

BHYT đã được điều chỉnh theo phê duyệt của Chính phủ từ 80% cho năm 2015, xuống còn 

70%.  

Trong số 10 chỉ tiêu đầu ra có 2 chỉ tiêu đạt mức kế hoạch 2012, đó là: Tỷ lệ nhiễm 

HIV/AIDS trong cộng đồng 0,24% (KH 2012: <0,3%); Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở 

trẻ em dưới 5 tuổi 16,2% (KH 2012: 16,6%). Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ số chưa đạt so 

với kế hoạch đề ra. Cụ thể, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi cao hơn lần lượt 

là 0,1 và 0,2 so với mục tiêu đề ra. Chỉ số về tuổi thọ trung bình năm 2012 là 73 tuổi không 

đạt so với kế hoạch đề ra cho các năm 2011 và 2012. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2012 là 

112,3, không đạt mục tiêu năm 2012 là 112. Năm 2012 tỷ lệ sinh tăng 0,3‰ [55], không đạt 

mục tiêu năm 2012 là giảm tỷ lệ sinh 0,1‰, tốc độ tăng dân số đạt 1,06% so với kế hoạch là 

0,99%, và quy mô dân số lên 88,77 triệu người vượt 100 000 dân so với kế hoạch 2012 là 

88,67 triệu. Còn thiếu số liệu để đánh giá tiến độ giảm tỷ số tử vong mẹ trên 100 000 trẻ sinh 

ra sống; Ước tính năm 2009 ở mức 69 (KH 2012: 66). 

1.4. Tình hình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế của Việt Nam 

Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ liên 

quan đến y tế.  

MDG 1: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân đã giảm từ 41% năm 

1990 xuống còn 16,2% năm 2012, như vậy đã giảm hơn 60% (vượt mục tiêu là giảm 50% 

vào năm 2015). Tuy nhiên, tại một số vùng sinh thái như Tây Nguyên, tỷ lệ suy dinh dưỡng 

còn ở mức 25% cuối năm 2012 so với mục tiêu của vùng là 23,5% vào năm 2015.  

MDG 4: Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm xuống còn 15,4 vào năm 2012 

nhưng tốc độ chậm dần, chỉ đạt 0,1 điểm phần nghìn/năm trong các 2011 và 2012, trong khi 

Việt Nam cần phải giảm tới 0,6 điểm phần nghìn đến năm 2015. Tương tự như vậy, mặc dù 

đã có những thành quả ấn tượng trong việc giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi từ 58‰ 

năm 1990 xuống 23,2‰ vào năm 2012, nhưng nếu giữ nguyên mức độ giảm (0,4 điểm phần 

nghìn một năm) Việt Nam sẽ khó giảm được 3,9 điểm phần nghìn để đạt được mục tiêu đề ra 

cho năm 2015.  
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Số liệu của Bộ Y tế cho thấy chỉ tiêu trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng sởi 

đã đạt (tăng từ 55% năm 1990 lên 95,6% năm 2008 đã duy trì tỷ lệ trên 95% đến năm 2012). 

Tuy nhiên, nếu lấy số liệu của báo cáo MICS 2011, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng 

sởi mới chỉ đạt 84% [56], đồng nghĩa với việc Việt Nam chưa đạt được chỉ tiêu này hoặc cần 

tăng cường hoạt động ghi chép và tăng hiểu biết của người mẹ về tiêm chủng.  

MDG 5: Tỷ suất tử vong mẹ/100 000 trẻ đẻ sống đã giảm đáng kể, từ 233 năm 1990 

xuống còn 69 năm 2009. Do thiếu số liệu thường xuyên và đáng tin cậy về chỉ tiêu này khó 

đánh giá được tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, để giảm từ 69 xuống (năm 2009) còn 58,3 (năm 

2015) là rất khó thực hiện, trừ khi có nỗ lực đột phá. Tỷ lệ phụ nữ sinh con được khám thai 3 

lần trở lên đạt 87,7% năm 2009. Từ năm 2010, tỷ lệ này được thay thế bằng tỷ lệ phụ nữ sinh 

con đã được khám thai từ 3 lần trở lên trong 3 thời kỳ, đạt cho năm 2012 là 89,4%. Tỷ lệ phụ 

nữ sinh con được cán bộ y tế đỡ duy trì tỷ lệ trung bình 97% từ năm 2010 đến nay. Mặc dù 

vậy, theo số liệu của Điều tra MICS, tỷ lệ này chỉ đạt 92,9% [56]. 

MDG 6A: Việt Nam đã khống chế tỷ lệ nhiễm HIV thấp ở mức dưới 0,3% dân số. 

Năm 2007 có đỉnh cao về số ca nhiễm HIV mới là 30 846, nhưng từ năm 2008 xu hướng là 

giảm số ca nhiễm mới hằng năm đến năm 2012 ước tính 11 tháng đầu năm có 11 102 ca mới 

nhiễm. Đối với các đối tượng có nguy cơ cao, lần đầu tiên kể từ năm 1997 tỷ lệ nhiễm trong 

nhóm người tiêm chích đạt mức 13,4% năm 2011. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm 

nam giới có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) có xu hướng tăng lên. Nếu giữ được thành 

quả hiện tại, chỉ tiêu đạt 80% các đối tượng sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục 

nguy cơ cao gần đây nhất sẽ đạt.  

MDG 6B: Tính đến tháng 9 năm 2012, số người nhiễm HIV đang được điều trị bằng 

thuốc ARV tăng gấp 26 lần so với cuối năm 2005. Kết quả này đáp ứng được mục tiêu 68,3% 

bệnh nhân người lớn và 81,3% nhu cầu của trẻ em được điều trị bằng thuốc ARV. 

MDG 6C: So với năm 2000, tỷ lệ mắc sốt rét đã giảm 49% và tỷ lệ tử vong do sốt rét 

đã giảm 68% vào năm 2011. 

MDG 6D: Việt Nam cần nỗ lực mới đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ về khống chế bệnh 

lao. Theo chỉ tiêu của khu vực Tây Thái Bình Dương (từ 2000 đến 2015 giảm 50% tỷ lệ hiện 

mắc và tỷ lệ tử vong do bệnh lao), năm 2011 mới giảm 40% tỷ lệ hiện mắc và 38% tỷ lệ tử 

vong so với năm 2000 [61]. Theo số liệu của LHQ [62], từ năm 1990 đến năm 2011 tỷ lệ hiện 

mắc giảm 20% và tỷ lệ tử vong giảm 28% so với mục tiêu đến năm 2015 là giảm 50%.  

MDG 7: Việt Nam đã đạt MDG 7 cả về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh. Tuy nhiên, 

vẫn còn 19,5 triệu người chưa sử dụng hố xí hợp vệ sinh và 7,1 triệu người chưa sử dụng 

nguồn nước uống hợp vệ sinh. 

Nhìn chung, bên cạnh những thành công đã đạt được cũng còn những thách thức về 

đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Ở cấp quốc gia, hiện nay có 4 mục tiêu cần 

được ưu tiên bao gồm: (i) khả năng tiếp cận với dịch vụ điều trị HIV; (ii) tử vong bà mẹ và trẻ 

trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tại các vùng núi và vùng dân tộc thiểu số; (iii) nhu cầu tránh thai chưa 

được đáp ứng của nhóm phụ nữ di cư, người độc thân, thanh thiếu niên tại các vùng núi, đói 

nghèo; (iv) phát hiện và điều trị khỏi bệnh lao; và (v) khả năng tiếp cận với điều kiện vệ sinh 

tốt hơn tại vùng núi/nông thôn. Để đạt được mục tiêu đã cam kết đòi hỏi không chỉ đơn thuần 

sự nỗ lực của ngành y tế mà còn đóng góp của các bộ, ban ngành liên quan thậm chí trong 

một vài trường hợp là sự nỗ lực của toàn xã hội. Thêm vào đó, ngành y tế cũng phải cố gắng 

duy trì tính bền vững các kết quả đạt được sau năm 2015.  

Qua tổng hợp số liệu cũng phát hiện khó khăn và thách thức chung cho tất cả 5 Mục 

tiêu Thiên niên kỷ đó là số liệu và thống kê của các nguồn chính thức không đồng bộ, thậm 

chí còn mâu thuẫn với nhau; sự thiếu hụt về dữ liệu và bằng chứng đáng tin cậy.  
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2. Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân  

Bao phủ CSSK toàn dân đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm, và được thảo luận 

rộng rãi trên các diễn đàn của nhiều tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hợp Quốc. Báo cáo JAHR 

2013 lựa chọn phân tích sâu về chủ đề này, nhằm làm rõ các quan niệm, mục tiêu, yêu cầu và 

các điều kiện để hướng tới bao phủ CSSK toàn dân ở Việt Nam.  

Theo Liên Hợp Quốc, "Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân có nghĩa là tất cả mọi 

người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản về nâng cao sức khoẻ, dự phòng, điều trị, 

phục hồi chức năng và các loại thuốc thiết yếu, an toàn, bảo đảm chất lượng, với mức giá có 

thể chi trả được, bảo đảm người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng 

thiệt thòi, không phải đối mặt với khó khăn về tài chính".  

 Bao phủ CSSK toàn dân nhằm 3 mục tiêu: Công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế: tất 

cả mọi người, ai có nhu cầu đều được sử dụng dịch vụ y tế, không phân biệt đối xử và không 

phụ thuộc vào khả năng chi trả; Cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện, có chất lượng, bao gồm 

dịch vụ nâng cao sức khoẻ, dự phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng, điều trị triệu chứng; 

Bảo vệ trước rủi ro tài chính: chi phí sử dụng dịch vụ không làm cho người sử dụng, đặc biệt 

là người nghèo và các đối tượng thiệt thòi, lâm vào nghèo đói.  

Mục tiêu của bao phủ CSSK toàn dân không chỉ là đạt được một gói dịch vụ tối thiểu 

cố định [66]. Bao phủ CSSK toàn dân là một quá trình hoàn thiện liên tục và không có điểm 

“hoàn thành” [67]. 

Dựa trên quan niệm về các mục tiêu cơ bản của bao phủ CSSK toàn dân nêu trên, báo 

cáo đã tập trung phân tích hai chủ đề chính là thực trạng (i) bao phủ dịch vụ CSSK ở Việt 

Nam và (ii) bảo vệ về tài chính trong CSSK, từ đó xác định các vấn đề ưu tiên và đề xuất các 

giải pháp hướng tới bao phủ CSSK toàn dân.  

2.1. Bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

2.1.1. Bao phủ dịch vụ YTDP, CSSKBĐ, DS-KHHGĐ 

Kết quả, tiến bộ 

Mạng lưới YTDP tuyến tỉnh ở hầu hết các địa phương đã được ổn định về tổ chức. 

Tất cả các tỉnh đều có trung tâm YTDP tuyến tỉnh và tại tuyến huyện hầu hết các tỉnh đã 

thành lập các trung tâm y tế huyện thực hiện chức năng YTDP và quản lý TYT xã. Năm 

2013, Đề án phát triển y tế biển, đảo đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt với mục 

tiêu tăng cường năng lực cho mạng lưới y tế, phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và 

chất lượng và phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ, CSSK và cấp cứu, vận chuyển cấp cứu 

ở khu vực biển đảo. Các chương trình mục tiêu quốc gia hiện vẫn đang tiếp tục nhận được 

đầu tư tài chính từ nguồn NSNN.  

Phòng chống các bệnh truyền nhiễm: Ngành y tế đã duy trì và kiểm soát tốt các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm, không để các vụ dịch bệnh lớn xảy ra; chương trình phòng chống 

lao, HIV/AIDS, chương trình tiêm chủng mở rộng bao phủ toàn quốc, đạt được hầu hết các 

chỉ tiêu chuyên môn và tiếp tục triển khai rộng các hoạt động can thiệp.  

Phòng chống bệnh không lây nhiễm: Ngoài chương trình phòng chống đái tháo đường 

đã triển khai trên toàn quốc từ năm 2010 với mạng lưới tổ chức từ trung ương xuống đến 

TYT xã thì các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm khác đều chưa được triển 

khai rộng ở các tỉnh, chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra hằng năm trong đó hoạt động khám 

sàng lọc và quản lý đối tượng, bệnh nhân thiếu hiệu quả. 
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Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm: Đã giảm được các vụ ngộ 

độc thực phẩm tập thể và kiểm soát được số ca ngộ độc thấp hơn so với các năm trước; Ban 

chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được thành lập ở tất cả các tỉnh, thành phố. 

Đã có 25 phòng kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005; xây 

dựng được 50 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống chứng 

nhận hợp quy cho 2 đơn vị có chức năng kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Công tác DS-KHHGĐ và CSSKSS, dinh dưỡng: cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ, 

CSSKSS bao phủ hầu hết các địa phương toàn quốc, đạt và vượt mục tiêu về số bà mẹ được 

sàng lọc trước sinh và số trẻ được sàng lọc sơ sinh, số người mới sử dụng các biện pháp tránh 

thai. Dự án CSSKSS đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản như: tỷ lệ phụ nữ có thai 

được quản lý thai, tỷ lệ phụ nữ sinh con được khám thai ≥ 3 lần trong 3 thời kỳ, tỷ lệ được 

chăm sóc tại nhà sau sinh, số lần khám thai trung bình, tỷ lệ phụ nữ sinh con được cán bộ y tế 

đỡ, tỷ số phá thai. Chương trình dinh dưỡng trẻ em đã đạt và vượt chỉ tiêu 2012 với tỷ lệ suy 

dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng các biện 

pháp tránh thai không đạt chỉ tiêu đề ra. Tại các thôn, bản vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, hơn 1200 cô đỡ thôn, bản đã được đào tạo và chính thức hoạt động trong hệ 

thống y tế. 

Các can thiệp nâng cao sức khỏe khác: Luật phòng chống tác hại thuốc lá đã được 

Quốc hội phê duyệt và có hiệu lực, Bộ Y tế đang biên soạn các văn bản dưới luật quy định 

một số điều Luật như tư vấn cai nghiện, các hình thức xử phạt v.v… Hiện nay Bộ Y tế đang 

hoàn thiện Luật phòng chống lạm dụng rượu bia. 

Công tác quản lý môi trường y tế, sức khỏe lao động: Đã triển khai Đề án tổng thể xử 

lý chất thải y tế giai đoạn 2011–2015 và định hướng đến năm 2020; công tác truyền thông 

phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, chương trình mục tiêu Quốc gia 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện chương trình Quốc gia về an toàn vệ 

sinh lao động; triển khai dự án phòng chống bệnh nghề nghiệp; triển khai hướng dẫn cấp 

phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế. 

Khó khăn, hạn chế  

Thiếu sự gắn kết và lồng ghép trong quản lý và cung ứng dịch vụ giữa các chương 

trình y tế, giữa các đơn vị YTDP, giữa đơn vị YTDP với các đơn vị KCB và thiếu sự phối 

hợp giữa các tuyến. 

Mô hình tổ chức mạng lưới y tế cơ sở, tổ chức các đơn vị chuyên môn thuộc hệ 

YTDP tuyến tỉnh và tổ chức tuyến CSSKBĐ bị phân tán, thiếu tập trung và gắn kết trong 

quản lý chỉ đạo và thực hiện hoạt động cung ứng YTDP và CSSKBĐ. 

Thiếu cơ chế kiểm soát chuyển tuyến và cơ chế tài chính cho tuyến huyện và xã chưa 

phù hợp nên chưa khuyến khích các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ có hiệu quả. 

Thiếu nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và kinh phí hoạt động thường 

xuyên cho các đơn vị YTDP và đơn vị cung cấp dịch vụ CSSKBĐ. Thiếu nhân lực cả về số 

lượng lẫn năng lực chuyên môn theo quy định trong khi các chính sách duy trì, thu hút cán bộ 

y tế về làm việc tại tuyến y tế cơ sở và khu vực khó khăn chưa phù hợp.  

Thiếu một hệ thống thông tin giám sát, kiểm soát bệnh dịch thống nhất toàn quốc cho 

cả bệnh truyền nhiễm lẫn không truyền nhiễm và chưa được được tin học hóa. Đặc biệt là 

chưa có được hệ thống cơ sở dữ liệu dịch tễ học và hệ thống quản lý, xử lý thông tin giúp 

theo dõi, kiểm soát bệnh tật và các yếu tố nguy cơ. 
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Nguồn tài trợ cho chương trình DS-KHHGĐ sụt giảm đòi hỏi phải có sự đầu tư tài 

chính thích đáng từ NSNN. Các đối tượng dễ bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, người 

khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, nhất là giới trẻ chưa lập gia đình, có nhu cầu cao với các 

BPTT và KHHGĐ không được đáp ứng đầy đủ do thiếu sự quan tâm đúng mức của các chính 

sách về SKSS. 

2.1.2. Bao phủ dịch vụ KCB, phục hồi chức năng 

Kết quả, tiến bộ 

Mạng lưới KCB ngày càng được mở rộng cả ở khu vực nhà nước và tư nhân. Đến hết 

năm 2012, cả nước có 1180 bệnh viện với tỷ số giường bệnh trên một vạn dân là 25,04, trong 

đó 24,3 giường công lập trên một vạn dân. Hầu hết các huyện đều có bệnh viện đa khoa hoặc 

bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh thực hiện cung ứng dịch vụ KCB ban đầu. Các bệnh viện đa 

khoa và bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh đều tập trung ở tỉnh lỵ. Cả nước hiện có 150 bệnh 

viện tư nhân được cấp phép hoạt động với khoảng 9611 giường bệnh.  

Dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện gia tăng đáng kể. Năm 2012 đã có gần 132 

triệu lượt khám tại bệnh viện tăng 6,8% so với năm 2011, trong đó, tăng nhiều nhất là khối 

bệnh viện tư nhân với mức tăng 19,1% so với năm 2011.  

Khả năng cung ứng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được cải thiện. Thực 

hiện các đề án 225 và 47 từ nguồn trái phiếu Chính phủ, đã có 145 bệnh viện huyện, 46 

phòng khám đa khoa khu vực hoàn thành và đưa vào sử dụng. Số bệnh viện đa khoa huyện 

sau 10 năm đã tăng 17%, số giường bệnh tại tuyến huyện tăng 64%.  

Tình hình sử dụng dịch vụ y tế tại tuyến y tế cơ sở đặc biệt là bệnh viện đa khoa huyện 

tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ KCB ngoại trú tăng từ 11,9% (2004) lên 17,6% 

(2010), KCB nội trú tăng tương ứng từ 35,4% lên 38,2%. Số lượt người bệnh nội trú tăng 1,5 

lần và số lượt người bệnh ngoại trú tăng 3 lần sau 10 năm. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được quản 

lý thai sản từ 81,65 lên 100%. Năm 2012, với số giường bệnh chỉ chiếm 30,5% nhưng tổng 

số khám bệnh chiếm 45%. 

Đề án phát triển mô hình bác sĩ gia đình đặt ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển mô 

hình phòng bác sĩ gia đình lồng ghép với các cơ sở y tế sẵn có để tăng cường năng lực quản 

lý, cung cấp dịch vụ CSSK toàn diện, liên tục cho các cá nhân và hộ gia đình. Trước mắt, từ 

năm 2013 đến năm 2015, thí điểm thành lập mạng lưới phòng khám bác sĩ gia đình tại Hà 

Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương.  

Mạng lưới bệnh viện điều dưỡng - phục hồi chức năng đã được hình thành tại hầu hết 

các tỉnh/thành phố. Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng bắt đầu triển khai từ 

năm 1987, đến nay đã được phát triển rộng khắp tại 51 tỉnh, thành phố với 337 quận, huyện 

và 4604 xã, phường trong cả nước. Từ năm 1987 đến 2010, chương trình đã điều tra, phát 

hiện, tạo điều kiện quản lý sức khỏe cho hơn 170 000 người khuyết tật tiến hành biện pháp 

phục hồi chức năng cho 23,2% người có nhu cầu và 44,7% người khuyết tật. 

Chăm sóc liên tục đã có kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong một số chương trình 

mục tiêu quốc gia về y tế (chương trình phòng chống lao, phòng chống HIV, v.v…).  

Lĩnh vực y dược cổ truyền đang triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg của 

Thủ tướng về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ 

truyền Việt Nam đến năm 2020. Hiện nay cả nước có 58 bệnh viện YHCT, 100% bệnh viện 

đa khoa tỉnh, 90% bệnh viện huyện có khoa hoặc tổ YHCT, 85% số TYT xã có hoạt động 

KCB bằng y dược học cổ truyền. Hệ thống y dược học cổ truyền tư nhân gồm 3 bệnh viện và 

hơn 10 000 phòng chẩn trị y dược học cổ truyền với trung bình mỗi phòng chẩn trị khám và 
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điều trị cho khoảng 2000 lượt bệnh nhân/năm. Tỷ lệ khám bệnh bằng y dược học cổ truyền so 

với tổng KCB chung của các tuyến có cải thiện đáng kể, chiếm tỷ trọng 8,8% ở tuyến tỉnh, 

9,1% ở tuyến huyện và 24,6% ở tuyến xã.  

Khó khăn, hạn chế 

Mô hình bệnh tật thay đổi nhanh chóng trong khi mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB 

chưa theo kịp nhu cầu, đặc biệt là mạng lưới cung ứng dịch vụ đối với nhóm bệnh không lây 

nhiễm, chấn thương, tai nạn.  

Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối chưa có sự cải thiện đáng kể. Công suất 

sử dụng giường bệnh của các bệnh viện trực thuộc Bộ vẫn ở mức trung bình năm 2012 là 

112,5%, một số bệnh viện vẫn quá tải ở mức cao với công suất sử dụng giường bệnh trên 

120%.  

Năng lực của y tế tuyến dưới còn hạn chế: vẫn còn nhiều bệnh viện ở tuyến huyện 

chưa có đủ khả năng thực hiện các kỹ thuật theo phân tuyến, chủ yếu do thiếu cán bộ có trình 

độ chuyên môn tương ứng. Nhu cầu về cung cấp dịch vụ và quản lý bệnh không lây nhiễm 

gia tăng, nhưng tuyến y tế cơ sở dường như không đáp ứng được cả về năng lực chuyên môn, 

thuốc và các điều kiện khác.  

Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý thay đổi liên tục trong giai đoạn 1999–2008 tạo ra 

sự mất ổn định về tổ chức, xáo trộn về nhân lực và năng lực cung cấp dịch vụ trong toàn 

mạng lưới y tế cơ sở. Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị y tế tuyến huyện còn 

nhiều bất cập, gây cản trở trong việc thực thi các nhiệm vụ chuyên môn. 

Việc quản lý các cơ sở KCB tư nhân còn gặp khó khăn. Tình trạng người nước ngoài 

hành nghề không phép tại một số phòng khám đã được phát hiện. Vấn đề liên doanh liên kết 

giữa bệnh viện công và tư nhân mang lại lợi ích là phát triển kỹ thuật và người bệnh được 

cung ứng dịch vụ, nhưng dễ phát sinh tình trạng lạm dụng kỹ thuật, xét nghiệm nhằm thu hồi 

vốn nhanh. 

Mạng lưới bệnh viện phục hồi chức năng đã hình thành nhưng mới chỉ có số ít thực 

hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Đầu tư cho công tác phục hồi chức năng còn rất hạn 

chế. Một số vấn đề sức khỏe đang nảy sinh (trẻ tự kỷ) nhưng chưa có sự phối hợp, quan tâm 

đầu tư thích đáng. 

Mạng lưới KCB YHCT hình thành và phát triển, nhưng hầu hết các chỉ tiêu trong 

Chính sách quốc gia về YHCT chưa đạt.  

Chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Hầu hết các bệnh viện chưa thiết lập hệ 

thống chất lượng. Hệ thống hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật còn thiếu và chưa được cập nhật 

thường xuyên. Việc cấp chứng chỉ hành nghề một lần và không sát hạch tay nghề, không gắn 

với đào tạo liên tục ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực chuyên môn về y tế.  

Tính liên tục trong chăm sóc bị ảnh hưởng bởi cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 

43, các Nghị định về thay đổi hệ thống tổ chức của y tế tuyến huyện.  

Vấn đề chuyển tuyến đối với người bệnh, đặc biệt là người bệnh BHYT, gặp khó khăn 

do chưa có quy định rõ ràng, người bệnh thiếu tin tưởng vào trình độ chuyên môn của tuyến 

dưới. Việc chuyển bệnh nhân trở lại tuyến dưới rất hạn chế và thiếu sự kết nối, phản hồi 

thông tin. Một số dự án mục tiêu phòng chống bệnh không lây nhiễm mới được triển khai 

bước đầu với phạm vi hẹp ở một số tỉnh do nguồn lực triển khai còn hạn chế, đặc biệt là các 

dự án phòng chống ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính, 

quản lý bệnh tâm thần.  
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Ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vẫn còn nhiều người không sử dụng các 

dịch vụ tại các cơ sở y tế, nhất là ở TYT. Với sự thay đổi các đặc điểm nhân khẩu và cơ cấu 

dân số, nhu cầu CSSKSS tăng cao, đặc biệt là nhu cầu tránh thai và làm mẹ an toàn ở những 

người di cư, trong độ tuổi thanh niên và chưa lập gia đình. Việc đào tạo lại cho cán bộ y tế cơ 

sở không được thực hiện thường xuyên do thiếu kinh phí phân bổ cho hoạt động này. 

2.1.3. Tiếp cận thuốc thiết yếu 

 Tiếp cận thuốc thiết yếu có chất lượng và sử dụng thuốc hợp lý an toàn là những mục 

tiêu cơ bản trong Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam đồng thời cũng là một trong 

những điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện bao phủ CSSK toàn dân.  

Kết quả tiến bộ 

Mạng lưới cung ứng thuốc, nhất là thuốc thiết yếu của Việt Nam có độ bao phủ rộng 

khắp, dễ tiếp cận với tỷ lệ sẵn có thuốc thiết yếu tương đối cao cả các cơ sở y tế cũng như 

trong cộng đồng.  

Khả năng tiếp cận thuốc chỉ gặp khó khăn đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng 

sâu vùng xa. Nhà nước đã có những chính sách và giải pháp hỗ trợ tiếp cận thuốc cho các đối 

tượng khó khăn và bảo đảm thuốc cho các chương trình y tế.  

Nhà nước đã có nhiều chính sách để tăng cường kiểm soát giá thuốc, theo hướng lồng 

ghép các giải pháp và tăng cường tính minh bạch trong các khâu đăng ký, kinh doanh, cung 

ứng và đấu thầu thuốc nhằm gia tăng khả năng tiếp cận, giảm gánh nặng chi tiêu của người 

dân cho thuốc.  

Khó khăn, hạn chế 

Tuy nhiên giá thuốc cao, nhất là thuốc biệt dược cùng với việc chi cho thuốc chiếm tỷ 

trọng lớn trong chi tiêu cho y tế của xã hội vẫn đang là những nguyên nhân quan trọng làm 

tăng chi tiêu tiền túi của hộ gia đình cho y tế.  

Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc chưa bảo đảm an toàn hợp lý, với tỷ lệ sử dụng 

kháng sinh cao, tỷ lệ kê đơn thuốc thiết yếu và thuốc generic còn thấp cũng là những yếu tố 

góp phần làm tăng chi phí cho thuốc, qua đó gián tiếp cản trở người dân tiếp cận với thuốc và 

giảm khả năng bảo vệ tài chính cho người sử dụng.  

Tăng cường khả năng tiếp cận thuốc của người dân ở các khu vực, các nhóm đối 

tượng khó khăn; đẩy mạnh các chính sách quản lý giá thuốc trong tất cả các khâu lưu thông, 

phân phối thuốc; và thúc đẩy các hoạt động sử dụng thuốc an toàn hợp lý là những trọng tâm 

ưu tiên chính sách nhằm thực hiện bao phủ CSSK toàn dân trong lĩnh vực dược. 

2.2. Bảo vệ tài chính trong chăm sóc sức khỏe 

2.2.1. Giảm chi phí từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế 

Tỷ trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình trong tổng chi cho y tế của Việt Nam cao 

hơn nhiều so với mức 30-40% được khuyến cáo bởi WHO. Chi phí từ tiền túi của hộ gia đình 

cho y tế chiếm khoảng 8,3-11,0% khả năng chi trả của hộ gia đình (OOP/CTP) và chiếm 

khoảng 4,6-6,0% tổng chi tiêu của hộ gia đình (OOP/EXP). Mặc dù đã có xu hướng giảm 

trong những năm gần đây song vẫn đang ở mức cao  

Tỷ lệ hộ gia đình tại Việt Nam phải chịu mức “chi phí y tế thảm họa” vào năm 2002, 

2004, 2006, 2008 và 2010 lần lượt là 4,7%, 5,7%, 5,1%, 5,5% và 3,9%. Xét về số tuyệt đối, 

số hộ gia đình tại Việt Nam phải chịu mức “chi phí y tế thảm họa” vào năm 2002, 2004, 

2006, 2008 và 2010 lần lượt là 811 499 hộ, 1 055 910 hộ, 1 096 177 hộ, 1 151 500 hộ và 862 
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661 hộ. Tỷ lệ và số lượng các hộ gia đình tại Việt Nam bị “nghèo hóa do chi phí y tế” qua các 

năm là 3,4% hay 590 446 hộ vào năm 2002, 4,1% hay 769 505 hộ vào năm 2004, 3,1% hay 

667 863 hộ vào năm 2006, 3,5% hay 742 587 hộ vào năm 2008, và 2,5% hay 563 785 hộ vào 

năm 2010. Tỷ lệ “chi phí thảm họa” và “nghèo hóa do chi phí y tế” tại Việt Nam là tương đối 

cao so với các nước trong khu vực. Các hộ gia đình có thành viên có thẻ BHYT, các hộ gia 

đình thuộc khu vực thành thị và các hộ gia đình khá giả có mức chi phí từ tiền túi của hộ gia 

đình cao hơn. Tỷ lệ “chi phí y tế thảm họa” và “nghèo hóa do chi phí y tế” đều cao hơn ở các 

hộ không có thẻ BHYT, các hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn và các hộ gia đình nghèo. 

Tỷ trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình trong tổng chi cho y tế, tỷ lệ chi phí tham 

họa và tỷ lệ nghèo hóa do chi phí y tế ở Việt Nam đang có xu hướng giảm vào năm 2010 so 

với các năm trước đó. Kết quả phân tích cũng cho thấy tỷ trọng chi phí từ nguồn BHYT và số 

lượng sử dụng dịch vụ có xu hướng tăng qua thời gian. Kết quả đáng khích lệ này có thể 

được giải thích bởi tác động của hàng loạt các chính sách xã hội và y tế gần đây tại Việt Nam, 

đặc biệt là chính sách KCB cho người nghèo, cho trẻ em dưới 6 tuổi, trợ cấp chi phí KCB cho 

các đối tượng xã hội và gần đây nhất là Luật Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên tỷ trọng chi phí từ tiền 

túi của hộ gia đình trong tổng chi cho y tế, tỷ lệ chi phí thảm họa và tỷ lệ nghèo hóa do chi 

phí y tế ở Việt Nam còn cao so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Các 

nhóm yếu thế (gia đình không có thẻ BHYT, gia đình ở nông thôn, gia đình có mức sống 

thấp) có tỷ lệ chi phí thảm họa và tỷ lệ nghèo hóa do chi phí y tế cao hơn và đây là một trong 

những thách thức đối Việt Nam trong việc đạt được bao phủ y tế toàn dân.  

2.2.2. Bảo vệ tài chính cho một số nhóm đối tượng khó khăn và đối tượng cần được 
ưu tiên 

Từ năm 1995 đến nay nhiều văn bản đã được ban hành để điều chỉnh và mở rộng 

quyền lợi và phạm vi bao phủ KCB cho nhóm đối tượng khó khăn và cần được ưu tiên, như: 

người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số (sống tại các vùng khó khăn), trẻ em dưới 6 

tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người di cư (từ nông thôn ra thành thị)… Đặc biệt, 

Luật Bảo hiểm y tế (2008) quy định người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống 

tại vùng khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi được Nhà nước cấp thẻ BHYT. Người thuộc hộ cận 

nghèo được NSNN hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Năm 2012 Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg quy định thêm các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ 

KCB. Theo đó, ngoài việc hỗ trợ tiền điều trị, các bệnh nhân thuộc đối tượng quy định còn 

được hỗ trợ cả tiền ăn, tiền đi lại KCB. Cũng trong năm 2012, Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 797/QĐ-TTg, nâng mức hỗ trợ tối thiểu đóng BHYT cho người thuộc gia đình cận 

nghèo từ 50% lên 70%. Đối với người cao tuổi, Luật Người cao tuổi (2009) đã quy định về 

việc ưu tiên KCB, khuyến khích tổ chức, cá nhân KCB miễn phí cho người cao tuổi; tổ chức 

kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi với kinh phí do Nhà nước bảo đảm.  

Một số tiến bộ quan trọng: Các chính sách hỗ trợ về tài chính nêu trên đã góp phần 

thực hiện định hướng quan trọng về đổi mới cơ chế tài chính y tế, đó là từng bước chuyển đổi 

việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho các cơ sở KCB sang cấp trực tiếp cho đối 

tượng thụ hưởng thông qua hình thức BHYT. Mức phân bổ từ NSNN cho Quỹ KCB cho 

người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được tăng dần qua các năm cả về định mức lẫn tổng kinh 

phí và số chi cho KCB. Tình hình tham gia BHYT của người nghèo đã đạt 100%. Điều này 

đã có tác động làm giảm đáng kể chi tiêu tiền túi của người nghèo cho KCB. Mức tuổi bắt 

đầu được hưởng trợ cấp người cao tuổi giảm từ 90 xuống còn 80 tuổi. Quỹ hỗ trợ người 

nghèo và chính sách tài chính hỗ trợ CSSKBĐ cho người cao tuổi đã giúp cho người cao tuổi 

nói chung và người cao tuổi nghèo sống ở vùng nông thôn tăng tiếp cận với dịch vụ y tế 

tuyến xã nhưng không làm tăng chi phí cho CSSK. Theo ước tính của Bộ Lao động-Thương 

binh-Xã hội, 50,4% hộ gia đình có người khuyết tật trên cả nước đã được thụ hưởng các 
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chính sách hỗ trợ về y tế. Trong đó gần 40% được kiểm tra sức khỏe miễn phí, 45,4% có thẻ 

BHYT. 

Khó khăn, thách thức: Mặc dù đã có sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng tỷ lệ tham gia 

BHYT của người cận nghèo chỉ mới đạt hơn 25%, nhiều người trong số này tham gia BHYT 

theo cá nhân mà không phải là toàn bộ thành viên hộ gia đình. Mức đóng của người dân cận 

nghèo vẫn khá cao (30% mệnh giá thẻ) đồng thời với việc cùng chi trả tới 20% và không có 

trần giới hạn khi KCB nên hạn chế phần nào ý nghĩa của tham gia BHYT là để giúp cho 

người tham gia tránh được “thảm họa tài chính do chí phí y tế”. Tần suất sử dụng dịch vụ 

KCB của người nghèo còn thấp dẫn đến tỷ lệ sử dụng quĩ BHYT chỉ khoảng 75%, đặc biệt 

một số địa phương chỉ sử dụng khoảng 40–60% quỹ đóng BHYT của đối tượng nghèo và cận 

nghèo. Việc triển khai cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và người 80 tuổi trở lên còn chậm. 

Năm 2011 có khoảng 19,7% trẻ dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT, nhất là ở nhóm trẻ người dân 

tộc thiểu số và trẻ có hộ khẩu tạm trú. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi và 

các chính sách CSSK người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở khu vực nông thôn. 

Khoảng 50% số người khuyết tật gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Nguyên nhân quan 

trọng nhất là do chi phí điều trị, thiếu phương tiện đi lại thích hợp, khoảng cách địa lý xa, cơ 

chế quan liêu, thiếu các dịch vụ phù hợp và phân biệt đối xử. Người di cư thường phải chi trả 

cho các dịch vụ y tế nhiều hơn đáng kể, do nhiều người không có BHYT. Nhìn chung, công 

tác giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả và tác động của chính sách về khía cạnh bảo vệ tài 

chính với nhóm người nghèo và khó khăn chưa được thực hiện một cách hệ thống. 

2.2.3. Phát triển BHYT toàn dân 

Kết quả, tiến bộ 

Năm 2011, có 57,08 triệu người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 65,0% dân số. Năm 

2012, ước khoảng 59,31 triệu người tham gia BHYT, chiếm khoảng 66,8% dân số [18]. Tỷ lệ 

bao phủ ở một số tỉnh miền núi có đông người nghèo, người dân tộc thiểu số là trên 75% dân 

số. Tài chính từ quỹ BHYT đã trở thành một nguồn tài chính quan trọng cho CSSK. Năm 

2012, quỹ BHYT đã chi khoảng 33 419 tỷ đồng (1,7 tỷ USD) cho hoạt động khám, chữa 

bệnh.  

Chính phủ đã phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, phấn đấu tới năm 

2015 ít nhất có 70% tham gia BHYT. Nhà nước đã liên tục tăng mức hỗ trợ đóng phí BHYT 

cho người nghèo, cận nghèo và nhiều nhóm đối tượng chính sách xã hội. Phạm vi bao phủ 

BHYT đối với các dịch vụ khám, chữa bệnh khá toàn diện, từ các dịch vụ khám, chữa bệnh 

đến phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến y tế.  

Khó khăn, hạn chế  

Tỷ lệ bao phủ trong khu vực lao động chính thức thấp do thiếu giải pháp bảo đảm tính 

tuân thủ. Mức bao phủ BHYT trong khu vực phi chính thức thấp do mức hỗ trợ từ NSNN 

chưa phù hợp với khả năng đóng góp của người dân. Ngoài ra, triển khai bao phủ BHYT 

đang được thực hiện theo từng cá nhân mà không theo hộ gia đình, quản lý nhà nước đối với 

hoạt động của BHYT thương mại còn rất hạn chế,  

Các giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng trong lựa chọn 

thuốc, các dịch vụ y tế và vật tư y tế chưa được ban hành. Do hoạt động đánh giá công nghệ y 

tế chưa được triển khai thực hiện ở nước ta nên việc lựa chọn thuốc, các dịch vụ kỹ thuật và 

vật tư y tế phần nhiều dựa trên đề xuất từ các bệnh viện mà không dựa trên bằng chứng về 

hiệu quả chi phí, trong khi phương thức thanh toán chủ yếu dựa trên số dịch vụ. 

Mặc dù đã tham gia BHYT, một số người vẫn phải chi trả tiền túi vượt quá khả năng 

chi trả và có nguy cơ trở thành người nghèo do việc thực hiện cùng chi trả không trần giới 
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hạn, chi trả tiền túi cho nhiều dịch vụ, thuốc ngoài danh mục ở y tế tuyến trên, chi trả tiền túi 

cho nhiều loại dịch vụ kỹ thuật cao bị xếp vào danh mục kỹ thuật cao chi phí lớn bị giới hạn 

điều kiện và mức chi trả, do chi trả tiền túi cho thuốc và các dịch vụ có chi phí lớn không dựa 

trên bằng chứng về hiệu quả chi phí, và do phương thức chi trả theo dịch vụ trong cơ chế tự 

chủ tài chính bệnh viện. 

2.2.4. Huy động nguồn lực tài chính để thực hiện bao phủ CSSK toàn dân 

Kết quả, tiến bộ 

Tổng mức chi y tế bình quân đầu người hiện tại của Việt Nam cao hơn mức khuyến 

nghị của WHO cho các nước thu nhập thấp để thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và bảo 

đảm tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Tuy nhiên, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình 

vẫn ở mức trên 50% tổng chi y tế, chi NSNN cho y tế mới chiếm 26% tổng chi toàn xã hội 

cho y tế (2010). Tỷ lệ chi NSNN cho y tế so với tổng chi thường xuyên NSNN tăng liên tục 

từ năm 2008 đến 2012, đạt mức 8,3%. So với GDP, chi NSNN cho y tế chiếm 1,97% (2011).  

Phân tích nhu cầu và khả năng đáp ứng tài chính để thực hiện bao phủ BHYT cho biết 

với dự kiến phát triển BHYT lên đến 70% vào năm 2015 NSNN cho y tế cần tăng thêm trong 

giới hạn: 0,6–0,7% GDP (nếu theo lộ trình mở rộng BHYT của chính phủ) và 0,7–1,6% GDP 

(nếu phát triển BHYT theo chiều rộng và chiều sâu. Với dự báo nguồn tài chính cho y tế tăng 

thêm khoảng 0,4% GDP vào năm 2015 cho thấy không thể đáp ứng nhu cầu tài chính để thực 

hiện lộ trình bao phủ BHYT 70% vào năm 2015 chỉ bằng cách tăng ngân sách. Cần thực hiện 

các chiến lược huy động thêm nguồn tài chính và tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực.  

BHYT là nguồn tài chính có tầm quan trọng chiến lược để thực hiện bao phủ CSSK 

toàn dân. Tuy nhiên, với tỷ lệ bao phủ 60,3% dân số, song nguồn từ BHYT chỉ đóng góp xấp 

xỉ 18% tổng chi y tế toàn xã hội do không bao phủ chi cho YTDP, chi phí tự mua thuốc, chi 

phí cao của cơ sở y tế tư nhân và khoản cùng chi trả của đối tượng có BHYT bắt buộc. Khả 

năng mở rộng độ bao phủ BHYT gặp nhiều khó khăn, hai nhóm có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp 

nhất hiện nay là nhóm cận nghèo và đối tượng tự nguyện với tỷ lệ tương ứng là 25% và 26%. 

So với mức tối đa được quy định trong Luật BHYT là 6%, mức phí 4,5% hiện nay vẫn có thể 

tăng lên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tình hình hiện nay không thuận lợi để tăng mức 

phí BHYT. 

Nguồn viện trợ cho y tế chiếm tỷ trọng không lớn (khoảng 2,3% tổng chi y tế - NHA 

2009), song vẫn có ý nghĩa quan trọng, bao gồm hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giải 

quyết các vướng mắc, khó khăn trong mở rộng độ bao phủ và chiều sâu BHYT như hỗ trợ chi 

phí gián tiếp cho người nghèo khi đi KCB theo chế độ BHYT, hỗ trợ người cận nghèo tham 

gia BHYT, hỗ trợ kỹ thuật đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế… 

Để tăng cường nguồn lực tài chính thực hiện bao phủ CSSK toàn dân, nên phát huy 

các sáng kiến tăng thêm nguồn thu cho hoạt động y tế. Tại Việt Nam, cho đến nay mới huy 

động từ nguồn tăng thu từ xổ số kiến thiết cho y tế tại tất cả các địa phương. Năm 2011, phần 

ngân sách huy động này trong toàn quốc đạt 2154 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,1% so với tổng chi 

thường xuyên từ NSNN cho y tế. Kinh phí từ Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá thành lập 

theo Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng là một nguồn bổ sung cho tài chính y tế.  

Khó khăn, hạn chế 

Khả năng tăng chi từ NSNN cho y tế trong bối cảnh hiện nay bị ảnh hưởng do khó 

khăn về kinh tế vĩ mô. Tốc độ gia tăng chi NSNN cho y tế có xu hướng giảm đi, tỷ lệ chi cho 

y tế so với tổng chi NSNN vẫn chưa được 10% và có xu hướng giảm đi.  
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Nguồn kinh phí huy động từ BHYT cho CSSK vẫn ở mức thấp so với tỷ lệ bao phủ 

BHYT (tỷ trọng 18% trong khi tỷ lệ bao phủ đạt 60,3% dân số năm 2010). Kết quả thu phí 

BHYT còn hạn chế ở một số nhóm đối tượng. Việc mở rộng độ bao phủ BHYT cho các 

nhóm đối tượng còn lại gặp nhiều khó khăn.  

Nguồn viện trợ y tế chiếm tỷ trọng không lớn và có thể sẽ bị cắt giảm dần trong 

những năm tới. Trong khi đó hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân 

mới đạt mức khoảng 51% năm 2012.  

Việc thực hiện các sáng kiến huy động thêm nguồn tài chính y tế mới ở mức độ hạn 

chế và chưa được quan tâm đúng mức.  

2.2.5. Tăng hiệu suất sử dụng nguồn lực hiện có 

Kết quả, tiến bộ 

Nếu so sánh mức chi y tế bình quân đầu người của Việt Nam (khoảng 95 USD/người, 

năm 2011) với các chỉ số kết quả về sức khỏe thì hiệu suất của hệ thống y tế Việt Nam nói 

chung tương đối khả quan so với nhiều quốc gia trên thế giới.  

Về phân bổ nguồn tài chính, Việt Nam đã xác định rõ ưu tiên cho các lĩnh vực mang 

lại hiệu suất cao trong CSSK bao gồm YTDP, y tế cơ sở, CSSKBĐ, CSSK bà mẹ trẻ em, hỗ 

trợ người nghèo... Số liệu từ Tài khoản y tế quốc gia 2009 cho thấy, trong tổng NSNN cho y 

tế, bao gồm cả viện trợ và vốn vay (nhưng không tính BHXH), tỷ trọng chi cho YTDP và 

nâng cao sức khỏe là 53,7%, tỷ trọng chi cho hoạt động KCB chỉ chiếm 41,7%. Bên cạnh đó, 

phân bổ NSNN cũng được ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa với định mức cao hơn 1,7–2,4 lần 

vùng đô thị.  

Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh các thành tựu đạt được, hiệu suất sử dụng nguồn lực hiện có của hệ thống y 

tế Việt Nam còn nhiều hạn chế liên quan đến cả hiệu suất phân bổ và hiệu suất kỹ thuật. Chi 

cho thuốc chiếm tỷ trọng lớn với 42% tổng chi y tế và 70% tổng giá trị thanh toán BHYT. Tỷ 

lệ thuốc thiết yếu và thuốc generic được sử dụng trong các đơn thuốc khám bệnh lần lượt là 

40,8% và 28% đều thấp hơn nhiều so với tỷ lệ khuyến cáo của WHO. Thực trạng sử dụng 

thuốc nhiều bất cập, đặc biệt là sử dụng kháng sinh. Tại tuyến huyện xã, có tới 60% đơn 

thuốc có kháng sinh trong điều kiện hạn chế về xét nghiệm vi sinh, thử kháng sinh đồ. Tình 

trạng chỉ định nhiều dịch vụ, xét nghiệm không cần thiết, trùng lặp được phản ánh khá nhiều 

qua ý kiến đại diện nhiều phía từ cơ quan BHXH đến đại diện liên ngành liên quan đến công 

tác CSSK. Thanh toán theo dịch vụ, hiện vẫn là phương thức phổ biến, với 64,5% các cơ sở 

KCB BHYT đang áp dụng, làm cho việc kiểm soát chi phí troe nên vô cùng khó khăn. Việc 

thực hiện thanh toán theo định suất đang áp dụng về bản chất không khác gì thanh toán theo 

dịch vụ và vẫn chưa đạt được mục tiêu kiểm soát chi phí. Tồn tại sự mất cân đối trong cung 

ứng dịch vụ trên toàn hệ thống y tế cũng là một yếu tố hạn chế hiệu suất sử dụng nguồn lực. 

Đó là tình trạng quá tải ở tuyến trên trong khi nhiều bệnh viện tuyến dưới hoạt động dưới tải. 

Đó là sự mất cân đối giữa số lượng dịch vụ nội trú và ngoại trú. Theo ước tính của Ngân hàng 

Thế giới, tỷ lệ nhập viện không cần thiết khoảng 20%. Ngoài ra còn sự mất cân đối phân bổ 

nguồn lực giữa các tuyến. Tuyến y tế cơ sở bao gồm TYT xã và bệnh viện huyện cung ứng 

73% dịch vụ KCB cho người có thẻ BHYT, song tổng mức thanh toán BHYT chỉ chiếm 32% 

tổng chi KCB BHYT. Việc lựa chọn dịch vụ/thuốc trong thanh toán chi phí KCB nói chung 

và KCB BHYT nói riêng chưa có tiêu chí dựa trên bằng chứng về hiệu quả chi phí. Trong tổng 

số thuốc thanh toán BHYT năm 2011, 72% số thuốc là thuốc không thiết yếu theo phân loại 

của chuyên gia WHO. Chưa có cơ chế hữu hiệu kiểm soát và theo dõi giá thuốc, giá dịch vụ y 

tế. Tỷ lệ gia tăng bình quân chi phí KCB BHYT giai đoạn 2006–2011 là 19,4% đối với KCB 
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ngoại trú và 13,3% đối với KCB nội trú. Số liệu của BHXH cho thấy tỷ lệ gia tăng chi phí 

BHYT thanh toán dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn của năm 2011 so với năm 2010 là 75%, 

năm 2012 so với năm 2011 ước tính khoảng 40%. 

2.2.6. Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ trong tiến trình bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân 

Kết quả tiến bộ 

Trải qua một thời gian dài áp dụng phân bổ kinh phí theo mục chi đầu vào và áp dụng 

chính sách thu một phần viện phí, phương thức chi trả cho các cơ sở cung ứng dịch vụ KCB ở 

nước ta hiện vẫn dựa chủ yếu theo dịch vụ, với một phần thông qua phân bổ ngân sách theo 

mục chi. Các phương thức được đánh giá là hiện đại hơn như theo định suất và theo trường 

hợp bệnh mới được áp dụng ở giai đoạn ban đầu và đang tiếp tục được điều chỉnh, hoàn 

thiện. Nhìn chung, mỗi phương thức đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.  

Phương thức phân bổ kinh phí theo mục NSNN giúp cho các cơ sở có được nguồn lực 

tương đối ổn định, giảm bớt rào cản trong tiếp cận dịch vụ cho những người chi trả trực tiếp. 

Tuy nhiên, sự thiếu gắn kết giữa nguồn lực sử dụng với kết quả đầu ra, và với chất lượng dịch 

vụ dẫn đến những hạn chế cơ bản về hiệu quả và công bằng.  

Phương thức chi trả theo dịch vụ, với tiềm năng thúc đẩy năng suất hoạt động cung 

ứng dịch vụ, song cũng khuyến khích cơ sở y tế cung ứng dịch vụ quá mức vì động cơ tối đa 

hoá nguồn thu, cản trở khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ CSSK.
 
 

Chi trả theo định suất mang những tiềm năng lớn về hiệu quả sử dụng nguồn lực 

thông qua thúc đẩy các dịch vụ chăm sóc sớm tại cộng đồng. Các nỗ lực hoàn thiện hơn nữa 

phương thức định suất đang nhận được đồng thuận cao từ các bên liên quan theo hướng lồng 

ghép hài hòa các yếu tố khuyến khích năng suất, chất lượng dịch vụ. Đồng thời, suất phí cần 

có sự cân đối hợp lý với khả năng đáp ứng và mô hình quỹ định suất cần đủ về quy mô 

(pooling scale) để hạn chế nguy cơ mất cân bằng quỹ. 

Chi trả theo trường hợp bệnh, bênh cạnh phương thức chi trả định suất, được Luật 

BHYT và Nghị định 85 [110] định hướng áp dụng cho các dịch vụ chăm sóc nội trú tại các 

bệnh viện thuộc các tuyến khác nhau. Chi trả theo trường hợp bệnh mới được thí điểm từ năm 

2010, trên một phạm vi nhỏ và được mong đợi mở rộng phạm vi vào năm 2015. Bộ Y tế, đầu 

mối là Vụ Kế hoạch-Tài chính, đang tiếp tục thúc đẩy tiến trình nghiên cứu với sự hợp tác và 

hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các đối tác khác nhau, để phát triển một hệ thống kết hợp hài 

hoà các phương thức chi trả theo hướng: chi trả theo định suất cho khu vực dịch vụ ngoại trú 

và chi trả theo trường hợp bệnh cho dich vụ điều trị nội trú.  

Khó khăn, hạn chế 

Nhìn chung, những nỗ lực đổi mới phương thức chi trả cũng đang gặp những khó 

khăn liên quan tới mức độ đồng thuận cần thiết về chính sách và nguồn lực cho một chương 

trình đồng bộ và tổng thể cho đổi mới;  

Thiếu những điều kiện và nỗ lực cho việc chuyển đổi cơ bản phương thức chi trả theo 

dịch vụ trực tiếp.  

Tăng cường tự chủ và xã hội hoá, ngoài những yếu tố tích cực thúc đẩy bao phủ 

CSSK toàn dân, (góp phần gia tăng độ bao phủ về số lượng và chủng loại dịch vụ chăm sóc 

sức khoẻ) cũng kèm theo những hạn chế khi khuyến khích các cơ sở y tế chú trọng quá nhiều 

đến các dịch vụ kỹ thuật cao, thiếu quan tâm đúng mức tới nhóm dịch vụ CSSK cơ bản.  

Chi trả không chính thức khi chưa có giải pháp giải quyết sẽ tiếp tục là rào cản lớn 

cho các nỗ lực đổi mới phương thức chi trả. Các yếu tố khuyến khích bao phủ dịch vụ cơ bản, 
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có chất lượng không phụ thuộc vào khả năng chi trả sẽ khó đạt kết quả cao khi song hành với 

chi trả chính thức (cả đối với chi trả theo dịch vụ trực tiếp, chi trả theo định suất, chi trả theo 

trường hợp bệnh).  

Các vấn đề ưu tiên được xác định bao gồm nhận thức về gói dịch vụ cơ bản và yêu 

cầu đổi mới phương thức chi trả - nút điều khiển hệ thống y tế giúp thúc đẩy tiến trình bao 

phủ CSSK toàn dân; định hướng dài hạn với đồng thuận về vai trò, trách nhiệm xây dựng, 

triển khai đổi mới phương thức chi trả; những hạn chế trong thiết kế định suất và mức chi trả 

mà có thể được khắc phục ngay trong điều kiện và năng lực hiện có (điều chỉnh định suất, 

mức chi trả); năng lực nghiên cứu, áp dụng các phương thức chi trả mới với sự tham gia tích 

cực, chủ động hơn của cơ quan BHXH; trên cơ sở hệ thống thông tin y tế đồng bộ và đáng tin 

cậy hơn.  
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Chương VI: Khuyến nghị 

Trên cơ sở cập nhật thực trạng hệ thống y tế và phân tích sâu chủ đề Hướng tới bao 

phủ CSSK toàn dân, báo cáo khuyến nghị các giải pháp bổ sung nhằm thực hiện tốt hơn các 

nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm (xem chi tiết ở Chương I) và các định hướng chính 

sách và giải pháp tiến tới bao phủ CSSK toàn dân (xem chi tiết ở Chương III và Chương IV). 

Dưới đây là tổng hợp các khuyến nghị chung của báo cáo.  

1. Tăng cường năng lực quản lý của ngành y tế  

 Khuyến nghị Bộ Y tế tiến hành tổng kết 30 năm đổi mới hệ thống y tế và đề xuất các 

định hướng và giải pháp lớn về tiếp tục đổi mới và phát triển hệ thống y tế Việt Nam. 

Hoàn thiện các dự thảo Luật và Nghị định theo chương trình của Quốc hội và Chính 

phủ. 

 Trên cơ sở xác định Bao phủ CSSK toàn dân là một ưu tiên trong định hướng chính 

sách phát triển y tế ở Việt Nam, Bộ Y tế trình các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

ban hành Nghị quyết/đề án về củng cố y tế cơ sở, bảo đảm cung ứng các dịch vụ 

CSSK cơ bản/thiết yếu có chất lượng ở tuyến cơ sở.  

 Nâng cao năng lực hoạch định chính sách cho các công chức, viên chức các vụ, cục, 

viện thuộc Bộ Y tế, trước mắt thông qua đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước.  

 Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức y tế địa phương để điều chỉnh tổ chức, bộ máy, 

chức năng nhiệm vụ cho phù hợp. Hoàn thành xây dựng các văn bản Quy hoạch hệ 

thống y tế đến năm 2020, Chiến lược phát triển mạng lưới YTDP, Nghị định về tổ 

chức y tế địa phương… theo hướng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thu gom 

đầu mối, nâng cao hiệu quả đầu tư. 

 Xây dựng cơ chế và hình thức phối hợp giữa các đơn vị YTDP và các cơ sở KCB ở 

các tuyến. Nghiên cứu và đề xuất việc thiết lập lại hệ thống chuyển tuyến. Xây dựng 

và thực hiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa y tế công và tư. 

 Giảm các đầu mối trong quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục 

tiêu phòng chống bệnh dịch và xây dựng cơ chế lồng ghép bảo đảm sự liên kết trong 

cung ứng dịch vụ phòng bệnh và chữa bệnh. CSSKBĐ phải được quản lý thống nhất 

và có tính lồng ghép cao. 

 Khuyến khích đổi mới lập kế hoạch và lập dự toán ngân sách tại các địa phương, thí 

điểm và nhân rộng mô hình cấp ngân sách tài chính dựa trên kết quả và các cơ chế 

phân bổ tài chính hiệu quả khác. Cải thiện tính kịp thời và chất lượng số liệu thống kê. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục 

hành chính. Trong các kế hoạch/chiến lược, cần xác định rõ các nguồn ngân sách, với 

các phương pháp huy động phù hợp, để bảo đảm đủ nguồn tài chính cho việc triển 

khai thực hiện. Áp dụng quy trình lập kế hoạch ở tất cả các tuyến cho phép tổng hợp 

thành kế hoạch của từng lĩnh vực và kế hoạch chung của toàn ngành y tế. 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách y tế tại trung ương và địa 

phương. Xây dựng cơ chế tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các bên liên quan trong quá 

trình triển khai thực hiện chính sách. Giao nhiệm vụ cho các vụ, cục, viện đánh giá 

tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm vào báo cáo 6 tháng 

và hằng năm. Tăng cường giám sát và đánh giá việc áp dụng 6 cấu phần của hệ thống 

y tế trong lập kế hoạch y tế ở các lĩnh vực và các địa phương.  
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 Tăng cường đối thoại chính sách giữa các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan 

thực thi chính sách, nhà nghiên cứu và người dân; xây dựng chính sách dựa trên bằng 

chứng.  

 Hoàn thành xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ. Xây dựng hành lang pháp lý để thúc 

đẩy quan hệ đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế. Tổ chức thực hiện tốt Thông tư 

số 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh tại bệnh viện. 

2. Nhân lực y tế  

 Xây dựng kế hoạch dài hạn về đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo nhân lực y tế. Xây 

dựng hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực y tế cũng như kiểm chuẩn chất 

lượng đầu ra. Tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 22/2013/TT-BYT về đào tạo liên tục 

trong lĩnh vực y tế. Ưu tiên xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo liên tục cập nhật 

kiến thức cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã.  

 Đánh giá hiệu quả của các chính sách, biện pháp thu hút, duy trì và tăng cường năng 

lực nguồn nhân lực y tế cho vùng sâu, vùng xa để điều chỉnh cho phù hợp. Tăng 

cường hình thức đào tạo cập nhật kiến thức tại chỗ; thực hiện các chính sách đãi ngộ 

và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ y tế làm việc tại các vùng khó khăn. Hoàn thiện 

chính sách đầu tư để tăng cường nguồn nhân lực cho YTDP và tuyến CSSKBĐ. Xây 

dựng một cơ chế hiệu quả để bảo đảm đủ kinh phí chi trả phụ cấp và ưu đãi cho nhân 

viên y tế địa phương làm việc tại TYT xã và các hoạt động tiếp cận cộng đồng. 

 Rà soát và chuẩn hóa các chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, YTCC, điều dưỡng. 

Xây dựng tiêu chuẩn và quy trình đánh giá nhân lực dựa trên cơ sở năng lực, kết quả, 

hiệu suất, năng suất lao động thực tế. Bảo đảm kinh phí để đào tạo lại cho cán bộ y tế 

tuyến cơ sở theo yêu cầu của Thông tư về đào tạo y khoa liên tục, được quy định theo 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 Củng cố hệ thống thông tin liên quan đến đào tạo, sử dụng nhân lực y tế ở khu vực y 

tế công lập và tư nhân để thực hiện quản lý nguồn nhân lực y tế. Tăng cường theo dõi, 

giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hiện có về nhân lực y tế. 

3. Hệ thống thông tin y tế  

 Hoàn thiện Hệ thống thông tin y tế và kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin.  

 Bảo đảm đủ kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực cho cán bộ làm 

việc trong lĩnh vực hệ thống thông tin y tế để bảo đảm thực thi các kế hoạch và chính 

sách. 

 Ban hành danh mục chỉ số cơ bản ngành y tế, phân cấp theo tuyến tỉnh, huyện và 

tuyến xã; chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của tuyến tỉnh, huyện và tuyến xã. Xây 

dựng phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp tại các tuyến.  

 Xây dựng hệ thống theo dõi các vấn đề ưu tiên; hệ thống thu thập thông tin về tử vong 

và nguyên nhân tử vong; tăng cường thu thập thông tin bệnh không lây nhiễm. Xác 

định các điều kiện để thực hiện đánh giá gánh nặng bệnh tật và Tài khoản y tế quốc 

gia thường xuyên.  

 Xây dựng Thông tư phổ biến thông tin ngành y tế. Phổ biến rộng rãi các sản phẩm 

thống tin dưới nhiều hình thức khác nhau. 
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 Thống nhất và điện tử hóa các biểu mẫu thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin xây 

dựng các hệ thống báo cáo thống kê trực tuyến. 

 Triển khai đồng bộ áp dụng mã ICD 10 và mã dịch vụ ICD 9 tại các cơ sở KCB. 

 Xây dựng Thông tư quy định biểu mẫu thống kê, báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân. 

4. Dược và trang thiết bị y tế 

Tăng khả năng tiếp cận thuốc của nhân dân  

 Chỉnh sửa Luật Dược, Chính sách quốc gia về thuốc giai đoạn đến năm 2020. Xây 

dựng Đề án Quy hoạch phát triển sản xuất và lưu thông phân phối thuốc. Xây dựng 

Chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2020. 

 Nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dược và trang thiết bị y tế trong 

nước, bảo đảm chủ động nguồn thuốc, vắc-xin và trang thiết bị y tế.  

 Ban hành danh mục thuốc thiết yếu lần thứ VI, danh mục thuốc được BHYT chi trả. 

Xây dựng chính sách hỗ trợ giá thuốc thiết yếu cho các vùng khó khăn, tăng số tên 

thuốc tại TYT xã. Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu tại các cơ sở y tế ở vùng xa xôi, hải 

đảo, miền núi.  

 Có phương án bảo đảm thuốc cho các bệnh nhân AIDS, các bệnh nhân ung thư, lao, 

viêm gan B, C… 

Sử dụng thuốc an toàn hợp lý 

 Tăng cường vai trò của Hội đồng Thuốc và điều trị ở các bệnh viện. Thực hiện 

nghiêm chỉnh quy chế mua và bán thuốc theo đơn.  

 Tăng cường kiểm soát sử dụng thuốc an toàn hợp lý tại các cơ sở y tế và tại cộng 

đồng. Xây dựng chỉ số đánh giá sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Xây dựng hệ thống 

giám sát kháng sinh toàn quốc.  

 Kiểm soát chặt chẽ việc quảng cáo thuốc. Tiến hành truyền thông, giáo dục về sử 

dụng thuốc hợp lý.  

 Tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho các labo vi sinh của các bệnh viện bảo đảm 

việc thử kháng sinh đồ trước khi dùng kháng sinh. Tăng cường quản lý nguồn gốc và 

chất lượng thuốc đông y và thuốc từ dược liệu. 

Kiểm soát giá thuốc, giảm dần tỷ trọng chi phí cho thuốc trong chi tiêu y tế 

 Chỉnh sửa các bất cập trong các quy định hiện hành về đấu thầu thuốc. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra theo Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011.  

 Tăng tỷ lệ tiền vốn dành cho thuốc thiết yếu; tăng vốn dành cho thuốc của TYT xã. 

 Nghiên cứu kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Dược năm 2005 theo hướng quy định cụ 

thể chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành trong phối hợp quản lý giá thuốc.  

 Thực hiện chủ trương “Tăng cường khả năng sản xuất thuốc generic trong nước với 

quy cách đóng gói lớn, cung ứng thẳng từ nhà sản xuất tới cơ sở khám chữa bệnh.” 

Lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế 

 Đánh giá nhu cầu và cập nhật danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho các cơ sở y tế. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về trang thiết bị y tế; hình thành đơn vị “Đánh giá công nghệ 

y tế”. Có chính sách ưu tiên mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế sản xuất trong nước. 
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 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn ngân sách của các đề án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ 

tầng các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. 

5. Bao phủ dịch vụ YTDP, DS-KHHGĐ và CSSKSS 

Tăng cường đầu tư cải thiện và nâng cao năng lực cho các đơn vị YTDP và y tế cơ sở  

 Đánh giá năng lực và hiệu quả quản lý cung ứng dịch vụ phòng bệnh và CSSKBĐ của 

các đơn vị YTDP tuyến tỉnh, huyện và TYT xã, của các chương trình mục tiêu y tế 

quốc gia. Đổi mới tổ chức YTDP theo hướng tập trung, thu gọn đầu mối, tăng cường 

chất lượng và hiệu quả hoạt động phòng bệnh.  

 Đánh giá hiệu quả của các chính sách đầu tư cho YTDP và y tế tuyến huyện, xã, bao 

gồm chính sách đào tạo, sử dụng, thu hút và duy trì nguồn nhân lực y tế; chính sách 

tài chính, hệ thống thông tin, danh mục thuốc và TTB; cơ sở vật chất. Đẩy nhanh tiến 

độ đầu tư nâng cấp Trung tâm YTDP tuyến tỉnh, Trung tâm y tế huyện, duy trì và phát 

triển các trung tâm YTDP tỉnh đạt chuẩn quốc gia và thực hiện các tiêu chí quốc gia 

về y tế xã.  

 Đổi mới phương thức dự trù và phân bổ NSNN cho TYT xã. Phân tích và đề xuất 

hình thức ký kết hợp đồng phù hợp hơn trong KCB BHYT tại TYT xã. Bảo đảm đủ 

nguồn ngân sách nhà nước để chi trả cho các dịch vụ YTCC.  

 Ưu tiên đầu tư cao độ để tạo bước bứt phá, đổi mới toàn diện mạng lưới y tế cơ sở (về 

nhà trạm, trang thiết bị y tế, đội ngũ cán bộ và các cơ chế, chính sách hoạt động kèm 

theo), đặc biệt là đối với các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, xa 

bệnh viện tuyến trên.  

 Tăng cường dịch vụ ở tuyến xã để thực hiện có hiệu quả hơn vai trò là tuyến cung cấp 

dịch vụ đầu tiên cho tất cả các nhóm khách hàng tập trung vào tiếp cận CSSK toàn 

dân. 

Tổ chức tốt hoạt động kiểm soát bệnh, dịch, tiến tới quản lý thống nhất các nguy cơ 

bệnh tật  

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các bộ, ngành, cơ quan đoàn 

thể; Xây dựng cơ chế phối hợp và chỉ đạo thống nhất giữa các chương trình phòng 

chống bệnh dịch, các chương trình y tế, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị YTDP các 

tuyến, với các đơn vị KCB. Thực hiện các quy định về trách nhiệm của ngành giáo 

dục trong bảo đảm dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe cho học sinh các trường học. 

 Ưu tiên đầu tư cho chương trình phòng chống các bệnh không lây nhiễm, quản lý 

giám sát kiểm soát bệnh và các yếu tố nguy cơ; lồng ghép và phối hợp trong hoạt 

động và cung ứng dịch vụ của các đơn vị thuộc hệ YTDP và KCB, giữa các tuyến.  

 Tiến hành nghiên cứu xác định các dịch vụ CSSK cơ bản dựa trên phân tích đánh giá 

nhu cầu CSSK, tính hiệu quả chi phí và các điều kiện bảo đảm để thực hiện.  

 Với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, cần xây dựng chính sách đào tạo và sử 

dụng có hiệu quả các nhân viên y tế đã được đào tạo, bao gồm hộ sinh, nhân viên y tế 

thôn bản, cô đỡ thôn bản. Với các thôn bản xa xôi hẻo lánh, cần bảo đảm triển khai 

hợp lý mô hình y tá và cô đỡ thôn, bản. 

 Hoàn thiện hệ thống thông tin kiểm soát bệnh dịch. Xây dựng các chỉ số, biểu mẫu và 

cơ chế thu thập và xử lý thông tin trong kiểm soát bệnh dịch một các thống nhất. 
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Củng cố công tác DS-KHHGĐ và CSSKSS 

 Mở rộng để bảo đảm tiếp cận phổ cập với các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục 

để giảm nhu cầu chưa được đáp ứng về các dịch vụ này, thông qua việc tăng cường 

sáu cấu phần tổng thể của hệ thống y tế. 

 Đánh giá lại việc tổ chức cung ứng dịch vụ DS-KHHGĐ và CSSKSS, phân công hợp 

lý nhiệm vụ của các cơ quan dân số và các cơ sở y tế trong hoạt động chuyên môn lâm 

sàng và phi lâm sàng. 

 Vận động sự cam kết, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, ban ngành trong 

công tác kiểm soát dân số và nâng cao chất lượng dân số, kiểm chế sự gia tăng tỷ số 

giới tính khi sinh. 

6. Bao phủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng  

Tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ KCB của tuyến y tế cơ sở 

 Nghiên cứu thí điểm và đánh giá mô hình gắn kết TYT xã với trung tâm y tế huyện. 

 Nâng cao năng lực cho y tế xã, đặc biệt là năng lực quản lý bệnh không lây nhiễm và 

thực hiện một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia.  

 Xây dựng cơ chế đãi ngộ phù hợp cho nhân viên y tế xã và cơ chế thu hút thầy thuốc 

tư nhân, lương y tham gia cung ứng dịch vụ KCB ở tuyến y tế cơ sở. 

Giảm quá tải bệnh viện 

 Ban hành hướng dẫn phân tuyến kỹ thuật và Thông tư hướng dẫn chuyển tuyến phù 

hợp. Tăng cường chuyển tuyến có phản hồi hiệu quả từ tuyến trên về tuyến dưới.  

 Triển khai các đề án giảm quá tải bệnh viện, nâng cao năng lực cho tuyến dưới. Tăng 

cường điều trị ngoại trú, kiểm soát nhập viện điều trị nội trú, mở rộng các loại hình 

điều trị ban ngày. Chú trọng quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm.  

Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB 

 Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, công cụ và cơ chế đánh giá chất lượng bệnh viện, TYT 

xã, các cơ sở KCB. Hoàn thiện bộ “Tiêu chí chất lượng bệnh viện”. Thành lập tổ chức 

chứng nhận chất lượng độc lập đối với các cơ sở khám, chữa bệnh. Xây dựng Đề án 

Kiểm định chất lượng và Đề án Đánh giá công nhận chất lượng bệnh viện.  

 Bổ sung các quy định và hướng dẫn nâng cao chất lượng dịch vụ KCB. Đào tạo và 

hướng dẫn triển khai áp dụng các phương pháp chất lượng tại các cơ sở KCB. Chuẩn 

hóa kỹ thuật và tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Tăng cường thanh 

tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về KCB tại các cơ sở y tế. 

 Xây dựng hướng dẫn về KCB theo yêu cầu, hạn chế mặt trái trong liên doanh, liên kết 

giữa bệnh viện công lập và tư nhân. Nghiên cứu các hình thức phối hợp công tư phù 

hợp trong lĩnh vực KCB. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động y tế tư nhân.  

 Xây dựng và ban hành quy định về xét nghiệm thường quy đối với người bệnh nội trú, 

ngoại trú, khám bệnh.  

 Xây dựng Đề án phương pháp đánh giá sự hài lòng của người bệnh. 
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Chăm sóc liên tục và chuyển tuyến 

 Mở rộng phạm vi quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm tại tuyến tỉnh, huyện, xã với 

trọng tâm là quản lý tại cộng đồng. Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-

BYT về quản lý chất lượng xét nghiệm. 

 Hoàn thiện và ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện hệ thống chuyển tuyến với mục 

tiêu người bệnh được tiếp cận nhanh chóng với cơ sở KCB, giảm thủ tục phiền hà liên 

quan đến chuyển tuyến.  

 Hoàn thiện và ban hành hướng dẫn phân tuyến kỹ thuật. Theo dõi, đánh giá và điều 

chỉnh thực hiện hệ thống chuyển tuyến. 

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

 Kiến nghị điều chỉnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh: cấp chứng chỉ cho người hành 

nghề có sát hạch tay nghề, cấp chứng chỉ có thời hạn và gắn với đào tạo liên tục.  

 Rà soát, lựa chọn ưu tiên và tiến hành biên soạn và ban hành hướng dẫn chuyên môn, 

trước mắt đối với các bệnh phổ biến, thông thường. 

 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý hệ thống KCB, 

giảm thủ tục, phiền hà cho người bệnh. Tích cực triển khai các dự án Bệnh án điện tử 

và quản lý hệ thống khám chữa bệnh, tư vấn y tế, KCB từ xa nhằm nâng cao chất 

lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động KCB. 

7. Tài chính y tế  

Giảm thiểu tỷ trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế  

Để đạt được bao phủ y tế toàn dân Việt Nam cần thực hiện các biện pháp đồng bộ hơn 

để giảm tỷ trọng chi phí từ tiền túi của hộ gia đình xuống 30–40% tổng chi cho y tế theo 

khuyến cáo của WHO.  

 Kế hoạch dài hạn là phát triển hệ thống tài chính y tế dựa vào sự kết hợp giữa nguồn 

ngân sách từ thuế và BHYT; mở rộng diện bao phủ của BHYT cho khoảng 90% 

người dân.  

 Về ngắn và trung hạn, giảm thiểu chi phí từ tiền túi của hộ gia đình có liên quan đến 

việc thực hiện các chính sách mở rộng diện bao phủ BHYT; đổi mới và áp dụng rộng 

rãi các phương thức chi trả tiến bộ; thực hiện tốt Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg 

ngày 01/03/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-

TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người 

nghèo.  

 Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về chi phí từ tiền túi của hộ gia đình để tìm ra xu 

hướng và nguyên nhân của vấn đề.  

Bảo vệ tài chính cho một số nhóm đối tượng khó khăn và đối tượng cần được ưu tiên  

 Bổ sung Luật Bảo hiểm y tế theo hướng NSNN đóng BHYT cho người dân sống ở 

vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo vệ tài chính cho nhóm 

người cao tuổi dưới 80 tuổi; bỏ quy định cùng chi trả đối với người nghèo, đồng bào 

dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn; giảm tỷ lệ cùng chi trả và giới hạn trần cùng chi trả 

của người cận nghèo trước tiên là ở vùng khó khăn. 

 Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện tốt chính sách BHYT cho người nghèo 

và một số nhóm đối tượng khó khăn. Chính phủ quy định cụ thể vài trò và trách 
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nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc huy động nguồn lực cho Quỹ 

KCB cho người nghèo tại địa phương. 

 Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách và các dự án quốc tế hỗ trợ y 

tế các vùng khó khăn. Thực hiện các nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế của các 

chính sách CSSK cho các nhóm đối tượng chính sách.  

 Về dài hạn, có chính sách đầu tư hoàn toàn từ NSNN để cấp BHYT cho người nghèo 

và các nhóm đối tượng khó khăn. 

Phát triển BHYT 

Mở rộng diện bao phủ BHYT 

 Mở rộng diện bao phủ trong khu vực lao động chính thức trong các doanh nghiệp tư 

nhân. Cơ quan BHXH cần được giao quyền thanh tra chuyên ngành về việc nộp phí 

BHYT. Quy định các giải pháp xử phạt, cưỡng chế mạnh mẽ hơn, với quan điểm phí 

BHYT là một hình thức thuế chuyên biệt dành cho CSSK. 

 Mở rộng diện bao phủ cho người cận nghèo. Tăng mức hỗ trợ từ NSNN ở mức tối 

thiểu 70% như hiện nay lên mức hỗ trợ 100%.  

 Bao phủ BHYT ở khu vực lao động phi chính thức có thu nhập trung bình trở lên. 

Xem xét khả năng nâng mức hỗ trợ từ NSNN.  

 Tiếp tục tăng chi NSNN cho y tế, trong đó giành phần tăng chi hằng năm để hỗ trợ 

người dân tham gia BHYT góp phần thực hiện nền y tế công bằng, hiệu quả và phát 

triển;  

 Đưa chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT vào Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 

hằng năm của Quốc hội. 

Bảo đảm tính bền vững và hiệu quả chi phí trong sử dụng quỹ BHYT 

 Thực hiện nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc và dịch vụ y tế dựa trên bằng chứng 

về hiệu quả chi phí và phù hợp với khả năng đóng góp tài chính của người dân. Ban 

hành quy định về nguyên tắc và quy trình xây dựng, cập nhật danh mục thuốc, các 

dịch vụ y tế được chi trả từ quỹ BHYT hoặc từ NSNN dựa trên bằng chứng về hiệu 

quả chi phí. Bảo đảm việc xây dựng nguyên tắc và quy trình xây dựng, cập nhật danh 

mục thuốc độc lập với hoạt động lựa chọn thuốc và dịch vụ y tế.  

 Triển khai hoạt động đánh giá công nghệ y tế để lựa chọn dịch vụ y tế an toàn, hiệu 

quả, phù hợp với khả năng đóng góp tài chính của người dân.  

 Lựa chọn thuốc an toàn, hiệu quả và phù hợp với khả năng đóng góp tài chính của 

người dân. Xây dựng danh mục thuốc BHYT trên cơ sở danh mục thuốc thiết yếu, 

theo khuyến cáo của WHO. Tăng cường tính hiệu quả trong mua sắm thuốc. 

 Xem xét điều chỉnh quy định để BHYT chỉ chi trả khi các chi phí KCB của người 

bệnh có BHYT vượt quá một mức quy định (deductible).  

Cải thiện chức năng bảo vệ tài chính của BHYT xã hội  

 Xem xét điều chỉnh, sửa đổi Luật BHYT để quy định trần tối đa số tiền cùng trả trong 

một năm, tuỳ thuộc mức thu nhập bình quân của từng nhóm đối tượng, không vượt 

quá khả năng chi trả của họ.  

 Bảo đảm sự cân bằng giữa mức phí BHYT bình quân cân bằng với chi phí KCB bình 

quân thực tế đầu người. Giảm các chi phí không hiệu quả (chi trả cho các loại thuốc 
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và dịch vụ kỹ thuật không có tính hiệu quả chi phí, v.v.). Điều chỉnh động cơ tăng thu 

của bệnh viện; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế ở tuyến dưới. Điều chỉnh mức phí 

BHYT. 

 Cải cách phương thức chi trả để từng bước hạn chế chi trả theo dịch vụ và điều chỉnh, 

sửa đổi chính sách tự chủ tài chính và chính sách xã hội hoá. 

Tăng huy động nguồn tài chính thực hiện bao phủ CSSK toàn dân 

Tăng chi NSNN cho y tế 

 Kiến nghị Quốc hội và Chính phủ duy trì tỷ lệ tăng chi NSNN cho y tế cao hơn tỷ lệ 

tăng ngân sách và đạt mức chi cho y tế trên tổng chi NSNN là 10%.  

 Thực hiện nghiên cứu để xác định nhu cầu huy động bổ sung NSNN dành cho y tế, 

tạo cơ sở bằng chứng khi vận động Chính phủ và Bộ Tài chính phân bổ NSNN cho y 

tế. 

Tăng huy động tài chính từ nguồn BHYT 

 Hoàn chỉnh các quy định pháp lý và tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực 

hiện các quy định đóng góp BHYT. Mở rộng độ bao phủ BHYT trong nhân dân. 

 Tiếp tục định hướng BHYT toàn dân, chuyển từng bước từ chi NSNN cho các bệnh 

viện sang chi hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT cùng với lộ trình tính đúng, tính 

đủ giá dịch vụ y tế để nâng cao chất lượng BHYT. 

Áp dụng các sáng kiến huy động thêm nguồn tài chính y tế 

 Nghiên cứu áp dụng chính sách sử dụng thuế đối với các hàng hóa không có lợi cho 

sức khỏe như thuốc lá, rượu bia (sin taxes) để tăng nguồn tài chính cho CSSK.  

Tăng hiệu suất sử dụng nguồn lực hiện có  

 Tiến hành nghiên cứu làm rõ tình trạng lãng phí nguồn lực trong ngành y tế hiện nay.  

 Gói quyền lợi về dịch vụ và danh mục thuốc cần được rà soát trên cơ sở nghiên cứu 

hiệu quả chi phí trong lựa chọn dịch vụ thanh toán BHYT. Ứng dụng kết quả đánh gía 

công nghệ y tế trong cung cấp bằng chứng cho việc lựa chọn thuốc và trang thiết bị y 

tế phù hợp, có tính hiệu quả chi phí.  

 Minh bạch hóa giá thuốc và giá dịch vụ y tế đồng thời thiết lập hệ thống theo dõi giá 

thuốc, giá dịch vụ y tế trên toàn hệ thống thanh toán BHYT.  

Đổi mới phương thức chi trả  

Xây dựng chương trình tổng thể về đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế 

 Xây dựng Chương trình tổng thể về đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế. Tạo sự 

đồng thuận chính sách và xác định rõ vai trò, trách nhiệm các bên liên quan.  

 Thúc đẩy tiến trình áp dụng một hệ thống phương thức chi trả có sự lồng ghép hài hoà 

các phương thức chi trả mới, phù hợp hơn (chi trả theo dịch vụ, chi trả theo định suất, 

chi trả theo trường hợp bệnh).  

 Thực hiện rà soát nguồn lực và phương thức chi trả cho các nhóm dịch vụ dự phòng, 

bao gồm cả quản lý và chăm sóc dựa vào cộng đồng.  
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Tiến hành điều chỉnh thiết kế định suất với các yêu cầu cụ thể  

 Suất phí dựa trên phương pháp tính toán hệ thống hơn. Quỹ định suất và mức khoán 

định suất được thiết lập với những điều chỉnh cần thiết như dân số, cơ cấu theo tuổi, 

giới, và gánh nặng bệnh tật đặc trưng theo khu vực.  

 Kết cấu nhóm dịch vụ cơ bản về CSSKBĐ được chi trả từ Quỹ BHYT và thực hiện 

đồng bộ với các giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ.  

 Điều chỉnh mức chi trả (cả theo dịch vụ cũng như theo trường hợp bệnh) theo hướng 

chi trả tương đương (đồng hạng) cho các dịch vụ/nhóm dịch vụ có thể được cung ứng 

phù hợp về chuyên môn và về kinh tế tại tuyến cơ sở.  

 Quan tâm thúc đẩy năng lực nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế (trong cả y tế dự 

phòng, điều trị và phục hồi chức năng) phục vụ đổi mới phương thức chi trả. Thúc 

đẩy nghiên cứu và triển khai những giải pháp giảm thiểu tình trạng chi trả không 

chính thức. 

Thực hiện đồng bộ đổi mới phương thức chi trả với đổi mới tổ chức mạng lưới cung ứng 

dịch vụ và cơ chế tài chính liên quan, bảo đảm các điều kiện tiên quyết để áp dụng 

phương thức chi trả tiến bộ 

 Đẩy nhanh tiến trình đổi mới phương thức chi trả (chi trả theo định suất, chi trả theo 

trường hợp bệnh). 

 Thực hiện sự gắn kết trong quản lý và cung ứng dịch vụ YTDP với KCB. Thúc đẩy 

các cơ sở cung ứng dịch vụ hoạt động theo hướng càng ít bệnh nhân, càng ít dịch 

bệnh thì càng có lợi. 

 Tăng nguồn lực tài chính và vai trò của người chi trả thứ ba (BHYT); giảm tỷ trọng 

chi trả trực tiếp. Hạn chế tác động tiêu cực của việc thực hiện chính sách tự chủ tài 

chính như hiện nay.  

 Sắp xếp nguồn lực đúng mức cho việc giám sát, đánh giá, điều chỉnh/hoàn thiện chính 

sách và các nội dung của chương trình đổi mới phương thức chi trả nói riêng. 

 Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình điều chỉnh thiết kế phương thức 

định suất; nâng cao năng lực hệ thống thông tin quản lý. 
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Phụ lục: Các chỉ số giám sát và đánh giá 

Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

 NHÓM CHỈ SỐ ĐẦU VÀO 

 Nhân lực, cơ sở hạ tầng 

1 Số bác sĩ trên 10 000 dân  
Trên 10 000 

dân 
Toàn quốc 6,59 7,20 7,33 7,46 8,0  KH Bộ Y tế 

2 
Số dược sĩ đại học trên 
10 000 dân  

Trên 10 000 
dân 

Toàn quốc  1,77 1,76 1,92 .. 1,8  KH Bộ Y tế 

3 Tỷ lệ TYT xã có bác sĩ  % 

Toàn quốc 67,7 70,0 71,9 76,0 80 KH Bộ Y tế 

Đồng bằng sông Hồng 73,2 75,7 77,5 78,7 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 58,2 61,9 63,5 66,4 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

65,9 66,2 66,0 68,8 ..   

Tây Nguyên 49,5 57,8 66,5 69,7 ..   

Đông Nam Bộ 78,4 80,5 85,0 83,4 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 80,1 80,7 82,2 87,2 ..   

4 
Tỷ lệ TYT xã có y sĩ sản – 
nhi hoặc hộ sinh 

% 

Toàn quốc 95,7 95,6 95,3 93,4 >95 KH Bộ Y tế 

Đồng bằng sông Hồng 96,3 92,5 95,3 92,2 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 94,0 95,3 89,7 95,1 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

96,2 96,6 90,5 94,5 ..   

Tây Nguyên 95,4 96,7 99,2 97,0 ..   

Đông Nam Bộ 97,2 97,5 100,0 99,1 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 96,1 97,3 99,1 96,7 ..   
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

 

 

 

 

5 

Tỷ lệ thôn, bản của xã thị 
trấn có nhân viên y tế 
hoạt động 

% 

Toàn quốc 96,6 97,5 96,9 96,6 90  KH Bộ Y tế 

Đồng bằng sông Hồng 97,8 98,4 97,9 98,0 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 97,1 97,8 96,2 96,3 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 96,0 98,2 98,0 97,9 

..   

Tây Nguyên 97,8 97,2 98,0 98,1 ..   

Đông Nam Bộ 99,9 99,9 99,9 96,6 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 92,2 92,4 92,5 90,8 ..   

6 Số giường bệnh  
Trên 10 000 

dân 

 

Công lập  

 

20,8  21,7 22,5 24,3 23 KH 
Bộ Y tế -
NGTKYT 

Tư nhân 0,68 .. .. 1,1 ..   

7 

 

Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí 
quốc gia về y tế xã  

(Tiêu chí quốc gia mới về 
y tế xã áp dụng từ năm 
2011) 

Số liệu BC không tách 
được xã áp dụng chuẩn 
cũ hay tiêu chí mới nên có 
sự giao thoa trong số liệu 
2011, 2012 

 

 

% 

Toàn quốc 

65,4 

(2001-
2010) 

80,1 

(2001-
2010) 

76,8 74,1 

60 

(2011-
2020) 

 KH 
Bộ Y tế-
NGTKYT 

Đồng bằng sông Hồng 78,6 91,1 89,6 90,3 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 55,4 74,3 61,9 53,0 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

61,0 73,8 72,5 68,5 ..   

Tây Nguyên 48,1 64,7 61,1 61,9 ..   

Đông Nam Bộ 72,5 87,5 90,2 90,7 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 72,7 86,5 88,6 87,1 ..   

 Tài chính 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

8 
Tỷ lệ chi công (gồm 
NSNN, BHYTXH, viện trợ) 
trong tổng chi y tế 

%  Toàn quốc 42,2 44,6 ..  >=50%   
Bộ Y tế/ 
TKYTQG 

9 Tổng chi y tế so với GDP % Toàn quốc  6,6 6,9   ..   
Bộ Y tế/ 
TKYTQG 

10 
Tổng chi y tế bình quân 
đầu người một năm (giá 
hiện hành) 

1000 đồng 

Toàn quốc  741.6   ..   TCTK 

Đồng bằng sông Hồng  890.4   ..   

Trung du và miền núi phía Bắc  454.8   ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

 642.0   ..   

Tây Nguyên  656.4   ..   

Đông Nam Bộ  939.6   ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long  741.6   ..   

11 
Tỷ lệ chi từ tiền túi trong 
tổng chi tiêu y tế hằng 
năm 

%  Toàn quốc 50,5 47,6   ..   
Bộ Y tế/ 
TKYTQG 

 Thuốc/sinh phẩm 

12 
Tỷ lệ mẫu thuốc kém chất 
lượng  

Trên 10 000 
mẫu kiểm tra 

 Toàn quốc 330 312      
Cục QL 
Dược 

13 
Số cơ sở bán lẻ thuốc 
trên 1 vạn dân 

10 000 dân Toàn quốc 4,9 5,0 4,6     

 CHỈ SỐ QUÁ TRÌNH/ĐẦU RA 

 Bao phủ dịch vụ 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

14 Số lượt điều trị nội trú  
Trên 10 000 

dân/năm 
Toàn quốc 1330 1370 1374  ..   

Bộ Y tế- 
NGTKYT 

15 Số lượt điều trị ngoại trú 
Trên 10 000 

dân 
Toàn quốc 3770 3980 3988  ..   

Bộ Y tế -
NGTKYT 

16 

Tỷ lệ người KCB nội, 
ngoại trú có BHYT hoặc 
thẻ KCB miễn phí 

 

% 

Toàn quốc  66,7 ..  ..   
TCTK/ 
VHLSS 

Nhóm thu nhập 1  74,1 ..     

Nhóm thu nhập 2  61,2 ..     

Nhóm thu nhập 3  60,4 ..     

Nhóm thu nhập 4  66,6 ..     

Nhóm thu nhập 5  70,9 ..     

17 
Số ngày điều trị bình quân 
một đợt điều trị nội trú 

Số ngày 

 Toàn quốc 6,9 7,35 6,83  ..   
Bộ Y tế-
NGTKYT 

Tuyến Trung ương 10,8 10,3 9,41  ..   

Y tế các ngành 11,0 11,0 6,55  ..   

Địa phương 6,7 7,1 6,61  ..   

18 
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi 
được tiêm chủng đầy đủ  

% 

Toàn quốc 
96,3 

 

94,6 

(7 loại 
VX) 

96,0 

(8 loại 
VX) 

95,9  

(8 loại 
VX) 

>90 

(8 loại 
VX) 

MDG, KH 
Bộ Y tế 

/CTMTQG 

Đồng bằng sông Hồng 98,5 98,6 98,2 97,7 >95   

Trung du và miền núi phía Bắc 94,3 94,5 94,5 95,5 >90   
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

95,8 97,3 95,0 
97,1 

>95   

Tây Nguyên 96,2 93,8 95,4 96,5 >90   

Đông Nam Bộ 95,9 94,1 96,8 93,3 >90   

Đồng bằng Sông Cửu Long 96,1 88,1 94,8 95,0 >90   

19 
Tỷ lệ phụ nữ sinh con đã 
được khám thai từ 3 lần 
trở lên trong 3 thời kỳ 

% Toàn quốc  .. 79,2 86,7 89,4 80 (87*) 
MDG, CTMT 

(KH Hành 
động) 

Bộ Y tế 
/CTMTQG 

20 
Tỷ lệ phụ nữ sinh con 
được cán bộ y tế đã qua 
đào tạo đỡ 

% Toàn quốc  94,4 97,1 97,2 97,9  96 (98*) 
MDG, CTMT 

(KH Hành 
động) 

Bộ Y tế 
/CTMTQG  

21 
Tỷ lệ phụ nữ có thai được 
tiêm chủng uốn ván đủ 
liều 

% Toàn quốc 93,7 93,5 94,6 95,5 ..   

22 
Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh 
được chăm sóc sau đẻ 

% Toàn quốc  89,2 87,8 87,2 87,3 85,0   
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 

23 
Tỷ lệ phụ nữ (15-49) sử 
dụng biện pháp tránh thai 

% Toàn quốc  .. 78,0 78,2 76,2 70.1 NTP 
TCTK/ 

ĐTBĐDS  

24 
Tỷ lệ phụ nữ 15-49 tuổi có 
nhu cầu KHHGĐ chưa 
được đáp ứng  

% Toàn quốc  .. .. 4,3 ..  MDG MICS 

25 
Tỷ lệ phát hiện mắc lao 
các thể  

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  114,1 113,9 114,0 113,9   
Bộ Y tế/ 
NGTKYT 

26 
Tỷ lệ phát hiện mắc lao 
phổi (AFB+)  

Trên 100 000 
dân 

 

Toàn quốc  
52,2 

(59,6) 
52,7 

(60,0) 
57,7  57,5 ..   

Bộ Y tế 
/CTMTQG 
(NGTKYT 

2011) 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

27 
Tỷ lệ bệnh nhân lao phổi 
AFB (+) mới được điều trị 
khỏi 

Trên 100 000 
dân 

 

Toàn quốc  90,6 90,5 90,8 91,1 ..   
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 

28 
Tỷ lệ phát hiện HIV+ hằng 
năm 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  16,1 15,9 16,1 15,9 .. CTMTQG 
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 

29 
Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS 
trong cộng đồng 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc 187,0 211,3 224,4 237,5 <300,0 KH 
Bộ Y tế 

/CTMTQG 

30 
Tỷ lệ phát hiện mới mắc 
sốt xuất huyết  

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  12,2 14,8 16,1  ..   
Bộ Y tế 

/CTMTQG 

31 
Tỷ lệ phát hiện mắc sốt 
rét  

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  70,8 62,0 51,6 49 
<15 

(2020) 
 Chiến lược 

quốc gia  
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 

32 
Tỷ lệ lưu hành bệnh 
phong  

Trên 10 000 
dân 

Toàn quốc  0,04 0,04 0,04 0,03 0,2 CTMTQG 
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 

33 
Tỷ lệ phát hiện bệnh 
phong 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  0,41 0,41 0,43 0,34 0,3 CTMTQG 
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 

 

34 

 

Ngộ độc thực phẩm  

Số người Số người bị ngộ độc trong năm 5212 5397 4700 5541 ..   
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 

Số vụ Số vụ ngộ động trong năm 152 173 148 168 ..   

Số tử vong 
Sô người tử vong do ngộ độc 
thực phẩm trong năm 

35 49 27 34 ..   

35 
Tỷ lệ dân số tham gia 
BHYT 

% Toàn quốc  58,2 60,3 65,0 66,8 70   Bộ Y tế  

 Hành vi và yếu tố nguy cơ 

36 Tỷ lệ dân số hút thuốc  % Toàn quốc .. 47,4   ..  Bộ Y tế 

37 
Tỷ lệ hộ gia đình ở nông 
thôn sử dụng hố xí hợp 
vệ sinh 

% Toàn quốc 48 51,4 55 57 65 MDG 
WHO/UNIC

EF JMP 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

38 
Tỷ lệ hộ gia đình ở nông 
thôn được sử dụng nước 
uống hợp về sinh  

% Toàn quốc 79 75 78 80 85 MDG 
WHO/UNIC

EF JMP 

 

39 

Tỷ lệ các cơ sở y tế xử lý 
chất thải rắn y tế theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về môi trường  

%  Toàn quốc 74,0 .. ..  80  Bộ Y tế 

 

 

 

 

 

40 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 
suy dinh dưỡng (cân 
nặng theo tuổi) 

% 

Toàn quốc 18,9 17,5 16,8 16,2 15,0 KH 
Viện Dinh 

dưỡng 

Đồng bằng sông Hồng 17,5 14,6 14,2 11,8 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 24,0 22,1 21,2 20,9 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

20,8 19,8 17,8 19,5 ..   

Tây Nguyên 26,5 24,7 23,8 25,0 ..   

Đông Nam Bộ 14,4 10,7 11,3 11,3 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 18,3 16,8 15,4 14,8 ..   

 

 

 

 

 

41 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 
suy dinh dưỡng (chiều 
cao theo tuổi)  

% 

Toàn quốc 31,9 29,3 27,5 26,7 26,0 CTMTQG 
Viện Dinh 

dưỡng 

Đồng bằng sông Hồng 28,1 25,5 24,8 21,9 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 34,8 33,7 32,4 31,9 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

31,9 31,4 29,7 31,2 ..   

Tây nguyên 37,0 35,2 35,0 36,8 ..   
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

Đông Nam Bộ 25,9 19,2 21,5 20,7 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 29,4 28,2 26,8 26,0 ..   

43 
Tỷ số giới tính khi sinh  

 

Số con trai so 
với 100 con gái 

Toàn quốc 111,0 111,2 111,9 112,3 <113 KH 
Bộ Y 

tế/TCTK-
ĐTBĐDS 

Đồng bằng sông Hồng 115,3 116,2 122,4 120,9 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 108,5 109,9 110,4 108,2 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

109,7 114,3 103,3 112,1 ..  
 

Tây Nguyên 105,6 108,2 104,3 98,4 ..   

Đông Nam Bộ 109,9 105,9 108,8 111,9 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 109,9 108,3 114,9 111,5 ..  
ĐTBĐDS 

 KẾT QUẢ/TÁC ĐỘNG 

 Cải thiện sức khỏe 

44 
Tuổi thọ trung bình 

(Kỳ vọng sống khi sinh) 
Tuổi 

Toàn quốc 72,8 72,9 73,0 73,0 74 KH 

TCTK/ 

TĐTDS, 
ĐTBĐDS 

Nam 70,2 70,3 70,4 70,4 ..   

Nữ 75,6 75,7 75,8 75,8 ..   

45 Tổng tỷ suất sinh 
Số con của một 
phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ  

Toàn quốc 2,03 2,00 1,99 2,05 1,86  

TCTK/ 

TĐTDS, 
ĐTBĐDS 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

Đồng bằng sông Hồng 2,11 2,04 2,06 2,11 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 2,24 2,22 2,21 2,31 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

2,21 2,21 2,21 2,32 ..   

Tây Nguyên 2,65 2,63 2,58 2,43 ..   

Đông Nam Bộ 1,69 1,68 1,59 1,57 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 1,84 1,80 1,80 1,92 ..   

46 
Mức giảm tỷ lệ sinh hằng 
năm (số âm có nghĩa là tỷ 
lệ sinh tăng) 

‰ Toàn quốc -0,9  0,5 0,5 -0,3 0,1 KH 
 TCTK/ 

ĐTBĐDS 

47 Tốc độ tăng dân số % Toàn quốc 1,06 1,05 1,04 1,06 0,93 KH 

TCTK/ 

TĐTDS, 
ĐTBĐDS 

48 Quy mô dân số Triệu người 

Toàn quốc 86,0 86,9 87,8 88,77 <93,0 KH 

TCTK/ 

TĐTDS, 
ĐTBĐDS 

Đồng bằng sông Hồng 19,6 19,8 20,0 20,2 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 11,1 11,2 11,3 11,4 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

18,9 18,9 19,0 19,2 ..   

Tây Nguyên 5,1 5,2 5,3 5,4 ..   

Đông Nam Bộ 14,1 14,6 14,9 15,2 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 17,2 17,3 17,3 17,4 ..   

Thành thị 25,5 26,5 27,8 28,6 ..   
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

Năm 

Loại chỉ tiêu 
Nguồn 

thông tin 2009 2010 2011 2012 2015 

49 Tỷ số tử vong mẹ  
Trên 100 000 
trẻ đẻ ra sống 

Toàn quốc 69 
6
7 

6
5 

6
3 
58,3 MDG, KH TCTK 

50 
Tỷ suất tử vong trẻ em 
dưới 1 tuổi (IMR)  

Trên 1000 trẻ 
đẻ ra sống 

Toàn quốc 16,0 15,8 15,5 15,4 14,8 MDG, KH 
TCTK- 

ĐTBĐDS 

Đồng bằng sông Hồng 12,4 12,3 12,5 12,3 ..   

Trung du và miền núi phía Bắc 24,5 24,3 23,0 23,5 ..   

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 

17,2 17,1 17,1 17,1 ..   

Tây Nguyên 27,3 26,8 24,3 26,4 ..   

Đông Nam Bộ 10,0 9,6 9,3 9,2 ..   

Đồng bằng Sông Cửu Long 13,3 12,6 12,2 12,0 ..   

51 
Tỷ suất tử vong trẻ em 
dưới 5 tuổi (U5MR) 

Trên 1000 trẻ 
đẻ ra sống 

Toàn quốc 24,1 23,8 23,3 23,2 19,3 MDG, KH 
TCTK, 

ĐTBĐDS 

 Bảo vệ tài chính 

52 

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)  

% Toàn quốc 
5,5 

(2008) 
3,9   ..   

Tính toán 
dựa trên số 
liệu VLSS 

[155] 

 
KH  Chỉ tiêu trong Kế hoạch 5 năm của ngành 
MDG  Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 
     
CTMTQG  Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia 
ĐTBĐDS  Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 
JMP  WHO/UNICEF Joint Monitoring Programe for Water Supply and Sanitation 
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TCTK   Tổng cục Thống kê 
MICS  Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 
NGTKYT  Niên giám thống kê y tế 
TKYTQG  Tài khoản Y tế quốc gia 
TĐTDS  Tổng điều tra dân số 
VLSS  Điều tra mức sống dân cư 
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