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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 

 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Trung ương Phúc Yên đến năm 2010 
---------------------------------- 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/03/2001 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 – 
2010. 

Căn cứu vào Chỉ thị số 32/1998/CT – TTg ngày 23/09/1998 của Thủ tướng Chính 
phủ về công tác Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010; 

Căn cứu Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 
2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 

Xét đề nghị của ông Giám đốc Bệnh viện tại tờ trình số 117/TTr-BV ngày 18 tháng 
7 năm 2007 về việc xin phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bệnh viện Lao và bệnh 
Phổi Trung ương Phúc Yên đến năm 2020. 
Theo đề nghị của Ông: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Trung 
ương Phúc Yên đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu phát triển: 
a) Mục tiêu chung: 
Xây dựng và phát triển Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Trung ương Phúc Yên là Bệnh 

viện khu vực các tỉnh Tây Bắc Hà Nội về chuyên ngành Lao – Bệnh phổi và các chuyên 
khoa khác; có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại 
ngang tầm với các nước tiến tiến trong khu vực. 

Là cơ sở thực hành và tham gia đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 
học Y khu vực phía Bắc và Hợp tác quốc tế. 

b) Mục tiêu cụ thể 
- Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, phát triển nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ 

thuật cao, nâng cao năng lực chuyên môn và tổ chức quản lý, đội ngũ chuyên gia sâu về 



các lĩnh vực Y khoa, đạt tiêu chuẩn khu vực về quy trình kỹ thuật và dịch vụ sinh hoạt 
trong Bệnh viện. 

- Thành lập mới các đơn vị, củng cố Khoa, Phòng. 
- Phát triển các kỹ thuật, công nghệ cao trong khám, chữa bệnh Lao – Bệnh Phổi 

và các chuyên khoa khác để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và điều trị của nhân dân, 
đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ hiện đại. 

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh. 
- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện phục vụ quản lý bệnh 

nhân, quản lý tài chính, nghiên cứu khoa học. 
- Tiêu chuẩn hóa hệ thống các khoa cận lâm sàng, Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh, 

Giải phẫu bệnh lý, Chẩn đoán hình ảnh. 
- Xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện và tiêu chuẩn hóa đánh giá chất lượng 

khám chữa bệnh. 
- Tổ chức triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong khu vực và 

lực lượng vũ trang. 
- Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh ngoại trú. 
- Xây dựng phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết lập hệ thống chẩn đoán 

hình ảnh, hệ thống cận lâm sàng hiện đại, đồng bộ. 
- Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế để phát triển Bệnh viện ngang tầm với các 

nước tiên tiến trong khu vực. 
2. Các nội dung chủ yếu: 
a) Phát triển kỹ thuật chuyên môn: 
Áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để chẩn đoán, điều trị và đào tạo cán bộ chuyên 

khoa, đa khoa. 
+ Nội khoa: 
- Áp dụng các phương pháp mới điều trị bệnh lao. 
- Quản lý và điều trị lao kháng thuốc; lao – HIV. 
- Phục hồi chức năng phổi. 
- Các kỹ thuật hiện đại điều trị bệnh phổi nghề nghiệp. 
- Chẩn đoán, điều trị bệnh ung bướu. 
+ Ngoại khoa: Phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi. 
+ Kỹ thuật nội soi: Nội soi Tai- Mũi - Họng, nội soi phế quản, nội soi dạ dày, nội 

soi đại tràng. 
+ Chẩn đoán hình ảnh: chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ, siêu âm 

trong chẩn đoán và điều trị. 
+ Xét nghiệm: 
- Chẩn đoán vi khuẩn nhanh. 
- Xét nghiệm miễn dịch. 
- Chẩn đoán gen, sinh học phân tử. 
- Chẩn đoán mô bệnh học. 
- Xét nghiệm các yếu tố đông máu. 



+ Các kỹ thuật khác: 
- Kỹ thuật rửa phổi. 
- Đặt sten phế quản. 
- Lọc máu. 
- Tán sỏi ngoài cơ thể. 
b) Về tổ chức bộ máy bao gồm: 
- Ban lãnh đạo Bệnh viện: Bệnh viện có 01 Giám đốc và các Phó giám đốc 
- Các phòng chức năng (8 phòng) 
- Các khoa chuyên môn (16 khoa lâm sàng) 
- Các khoa cận lâm sàng (9 khoa) 
c) Thành lập mới các đơn vị:  
- Các phòng chức năng: Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Phòng Chỉ đạo 

tuyến, Phòng Vật tư Thiết bị Y tế. 
- Các khoa lâm sàng: Khoa phục hồi chức năng, Khoa Ung bướu, bệnh phổi nghề 

nghiệp, Nhi, Ngoại, Gây mê hồi sức, Thận nhân tạo. 
- Các khoa cận lâm sàng: Khoa thăm dò chức năng, Vi sinh, Huyết học truyền 

máu, Giải phẫu bệnh, Sinh hóa. 
- Thành lập mới các trung tâm, các khoa chuyên môn, các phòng chức năng, phòng 

khám đa khoa theo nhu cầu phát triển bệnh viện. 
d) Qui mô giường bệnh: 
- Đến năm 2020: 600 (sáu trăm giường) điều trị nội trú. 
3. Các giải pháp: 
a) Về tạo nguồn nhân lực: 
- Tăng cường đào tạo, đào tạo liên tục (bao gồm cả đào tạo trong và ngoài nước, 

đào tạo đại học và trên đại học, đào tạo kỹ thuật viên…) để có đội ngũ thầy thuốc và cán 
bộ y tế có đủ trình độ và điều kiện thích ứng với các kỹ thuật tiên tiến. 

- Từng bước bổ sung nguồn nhân lực để đến năm 2010 đảm bảo có 1,2 đến 1,4 lao 
động kỹ thuật/1 giường bệnh (không bao gồm lao động phổ thông, bảo vệ, vận chuyển 
bệnh nhân). 

b) Về đầu tư phát triển: 
+ Các dự án đầu tư phát triển Bệnh viện: 
-  Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới Bệnh viện giai đoạn II. 
- Dự án đầu tư mở rộng Bệnh viện quy mô 600 giường điều trị nội trú. 
- Các dự án liên doanh liên kết, hợp tác quốc tế đầu tư phát triển Bệnh viện được 

các cấp có thẩm quyền cho phép. 
+ Nguồn vốn: 
- Đầu tư của Nhà nước (Ngân sách Nhà nước hàng năm cả ngân sách sự nghiệp y 

tế và đầu tư xây dựng cơ bản). 
- Viện trợ quốc tế: Từ các tổ chức quốc tế, các Chính phủ và tổ chức Phi Chính 

phủ được Nhà nước cho phép. 



- Huy động sự đóng góp của xã hội và cộng đồng trong phạm vi các chính sách của 
Nhà nước. 

- Các nguồn vốn hợp pháp khác. 
4. Tổ chức thực hiện: 
a) Từ năm 2008 đến 2011: 
- Xây dựng Bệnh viện đạt tiêu chuẩn Bệnh viện chuyên khoa hạng I. 
- Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về kỹ thuật chuyên môn, quản lý phù 

hợp với quy mô phát triển Bệnh viện. 
- Thành lập mới các khoa chuyên môn, các phòng chức năng, Trung tâm, phòng 

khám đa khoa. 
- Xây dựng buồng bệnh chuẩn, buồng bệnh chất lượng cao. 
- Phát triển các kỹ thuật cao về: Ngoại khoa, Nội soi, Thận nhân tạo, chẩn đoán 

hình ảnh… 
- Đưa công nghệ thông tin vào quản lý Bệnh viện. 
- Thực hiện Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp mở rộng xây dựng mới Bệnh viện giai 

đoạn II. 
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực và đầu tư. 
- Liên doanh, liên kết trong đầu tư trang thiết bị Y tế. 
b) Từ năm 2011 đến năm 2020: 
- Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức 
- Củng cố và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 
- Nâng cao chất lượng Bệnh viện, hoàn thiện mô hình chăm sóc toàn diện, chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng. 
- Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học. 
- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại. 
- Thực hiện dự án đầu tư mở rộng Bệnh viện quy mô 600 giường điều trị nội trú 

ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. 
Điều 2. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương Phúc Yên là cơ quản chủ trì triển 

khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Bệnh viện đến năm 2020. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng, Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ 

trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ 
trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế – Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh 
phổi Trung ương Phúc Yên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như điều 4, 
- Lưu VT, KH-TC(3). 

 


