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1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, chỉ ñạo các cơ
quan chuyên môn và UBND các cấp trên ñịa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện
các kiến nghị giám sát tại Báo cáo số 59/BC-HðND của Thường trực HðND tỉnh.
2. ðối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung
ương, ñề nghị UBND tỉnh phối hợp với ðoàn ðại biểu Quốc hội ñơn vị Bình Thuận
tổng hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết hoặc hướng dẫn thực
hiện phù hợp tình hình thực tế ñịa phương.
3. ðối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, HðND
tỉnh ñề nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát, phân loại, có giải pháp tập trung giải
quyết kịp thời những kiến nghị mang tính cấp bách, bức xúc; ñồng thời, chỉ ñạo các
sở, ngành liên quan tích cực tham mưu tháo gỡ những khó khăn ñối với các kiến nghị
cần phải có thời gian, nguồn lực hoặc cơ chế chính sách, tạo ñiều kiện cho các cơ sở
y tế công lập thực hiện có hiệu quả công tác thu và sử dụng viện phí, tiến tới thực
hiện tự chủ tài chính theo ñúng lộ trình quy ñịnh; thực hiện tốt hơn công tác khám,
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
ðiều 3. Giao UBND tỉnh chỉ ñạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
này, hàng năm báo cáo HðND tỉnh về kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ vào
cuối năm.
ðiều 4. Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh, các Tổ ñại biểu HðND
tỉnh và các vị ñại biểu HðND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên,
HðND các cấp tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời
tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính ñáng của nhân dân liên quan công tác khám
chữa bệnh, thu và sử dụng nguồn thu viện phí của các cơ sở y tế công lập trên ñịa bàn
tỉnh ñến các cơ quan chức năng theo ñúng quy ñịnh pháp luật.
Nghị quyết này ñã ñược HðND tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 thông
qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.
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