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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền,  

kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Ninh Bình đến năm 2030  

 

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y 

dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y 

dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung  

Phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ 

truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân 

trong tình hình mới. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Phát triển toàn diện y dược cổ truyền 

Tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh về nhân lực, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền. 

- Đến năm 2025:  

+ Phấn đấu có Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền tỉnh hoặc Bệnh viện 

Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tuyến tỉnh; 

+ 90% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y, dược cổ truyền;  

+ 98% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt 

động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền. 

- Đến năm 2030:  

+ Có Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền tỉnh hoặc Bệnh viện Đa khoa 

Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tuyến tỉnh; 

+ 95% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y, dược cổ truyền;  

+ 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt 

động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám 

bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền. 

- Tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ 

truyền với y dược hiện đại ở tất cả các tuyến:  
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+ Đến năm 2025: tuyến tỉnh đạt 10%; tuyến huyện đạt 20% và tuyến xã 

đạt 30%;  

+ Đến năm 2030: tuyến tỉnh đạt 15%; tuyến huyện đạt 25% và tuyến xã 

đạt 40%. 

- Tăng tỉ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc: đến năm 

2025 tối thiểu là 15% và đến năm 2030 là 25%; trong đó chi phí sử dụng dược 

liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. 

- Tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền được ứng 

dụng trong thực tiễn; chú trọng nghiên cứu chứng minh khoa học tác dụng chữa bệnh 

của y dược cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh y dược cổ truyền có giá trị. 

- Tăng tỉ lệ dược liệu nuôi trồng trong tỉnh, khuyến khích dược liệu nuôi 

trồng đạt thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y 

tế thế giới (GACP-WHO); giảm dần tỉ lệ nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền. 

- Phát triển y dược cổ truyền khối tư nhân, tăng cường vai trò của các hội, 

hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền. 

2.2. Kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại 

- Đến năm 2025:  

+ Phấn đấu có Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền tỉnh hoặc Bệnh viện 

đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tuyến tỉnh được đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại; 90% cán bộ được đào tạo, cập nhật 

kiến thức sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh;  

+ 10% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền tuyến tỉnh được 

đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược 

liệu, các thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. 

- Đến năm 2030:  

+ Có Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền tỉnh hoặc Bệnh viện Đa khoa 

Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tuyến tỉnh được đầu tư trang thiết bị bào 

chế, sản xuất các dạng bào chế hiện đại thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, sản 

xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được quỹ bảo 

hiểm y tế chi trả; 15% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền tuyến tỉnh 

được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc 

dược liệu, các thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sản xuất tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 

+ 100% bác sĩ y học cổ truyền được đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu 

sau đại học các chuyên khoa về y học hiện đại;  
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+ Tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh, số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

có lồng ghép giữa y dược cổ truyền với y dược hiện đại. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

a) Triển khai thực hiện các chính sách, đề án, kế hoạch và văn bản quy 

phạm pháp luật của Nhà nước để phát triển ngành y dược cổ truyền. 

b) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền, triển khai các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ về y dược cổ truyền, tập trung vào các nhiệm 

vụ sau đây: 

- Phát hiện, chứng minh khoa học và thương mại hóa thuốc, bài thuốc cổ 

truyền; khuyến khích sử dụng thuốc, bài thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu được 

nuôi trồng trong nước trong khám chữa bệnh. 

- Nghiên cứu về tính vị và tác dụng theo y học cổ truyền của các vị thuốc 

nam, thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm được xác định theo y học cổ truyền 

và y học hiện đại có tác dụng trong điều trị một số bệnh, chứng bệnh. 

 - Nghiên cứu lựa chọn về các bài thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm 

được xác định theo y dược cổ truyền và y dược hiện đại có tác dụng trong điều 

trị một số chứng bệnh và bệnh. 

- Nghiên cứu chứng minh các phương thức chẩn trị và các phương pháp 

chữa bệnh không dùng thuốc an toàn, hiệu quả.  

- Nghiên cứu tuyển chọn tạo các chế phẩm thuốc cổ truyền có hiệu quả 

tốt, an toàn, có ưu thế hơn thuốc hóa dược và có giá trị kinh tế cao. 

- Nghiên cứu khoa học chứng minh an toàn, hiệu quả sử dụng thuốc cổ 

truyền kết hợp với thuốc hóa dược theo giai đoạn bệnh. 

- Nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chẩn đoán 

bệnh nhằm xây dựng bộ tiêu chí chẩn đoán bệnh, thể bệnh theo y học cổ truyền. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để bào chế các bài thuốc y học 

cổ truyền dưới dạng bào chế hiện đại. 

c) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát 

triển y dược cổ truyền và kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại. 

d) Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

các bệnh viện y dược cổ truyền; ưu tiên dành nguồn nhân lực cho công tác phát 

triển y tế cơ sở thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền. 

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa 

bệnh y dược cổ truyền và hoạt động mua bán, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, thuốc cổ truyền. 

e) Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục dưới nhiều hình thức: trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, mở các lớp tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở, cán 
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bộ các đoàn thể có liên quan và nhân dân nắm được các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, hiểu biết các kiến thức cơ bản về thuốc Nam, châm cứu, 

xoa bóp bấm huyệt để làm nòng cốt trong việc phát động phong trào trồng và sử 

dụng thuốc Nam trong nhân dân. 

- Lựa chọn những kinh nghiệm và phương pháp phòng, chữa bệnh có hiệu 

quả của y dược cổ truyền để đưa vào áp dụng rộng rãi tại các cơ sở khám chữa 

bệnh và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tăng cường 

khả năng phòng và chữa bệnh cho nhân dân. 

f) Tăng cường công tác quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo về y 

dược cổ truyền. 

g) Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghiên cứu khoa học, đào 

tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và học tập kinh nghiệm về y dược cổ truyền 

trong, ngoài nước. 

h) Tăng cường vai trò của Hội Đông y tỉnh 

- Phát huy vai trò của Hội Đông y trong việc tham gia ý kiến xây dựng các 

cơ chế, chính sách phát triển y dược cổ truyền, phát triển dược liệu, thuốc cổ 

truyền tại tỉnh. 

- Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội Đông y theo 3 cấp, chú trọng 

nâng cao y đức và chất lượng chuyên môn cho hội viên; tăng cường vai trò của 

Hội Đông y tỉnh trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, chú trọng bồi dưỡng 

thêm kiến thức cần thiết về Y học hiện đại cho hội viên, kế thừa, bảo tồn và phát 

triển y dược cổ truyền; vận động hội viên chấp hành đúng các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về y dược cổ truyền. 

- Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất ý kiến với Bộ Y tế, Trung ương 

Hội, Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp xây dựng cơ chế, chính sách phát 

triển y dược cổ truyền, phát triển dược liệu, thuốc cổ truyền tại tỉnh; đề xuất các 

hình thức đào tạo theo đúng các quy định của pháp luật. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà 

nước, nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Khuyến khích việc xã hội hóa, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp 

ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế  

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện 

toàn Ban Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quyết 
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định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Chương 

trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh bằng y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại; đáp 

ứng đủ nhu cầu thuốc cổ truyền chữa bệnh cho nhân dân; 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược cổ truyền. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh đào tạo nguồn 

nhân lực cho ngành y dược cổ truyền; 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu ứng dụng hiện đại hóa 

y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại, giữ gìn phát huy 

bản sắc, tính đặc thù của y dược cổ truyền Việt Nam; 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của các cấp chính quyền và tầng lớp nhân dân về vai trò của y dược cổ 

truyền trong phòng và chữa bệnh; 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương 

trong công tác quy hoạch nuôi trồng dược liệu và quản lý chặt chẽ việc xuất, 

nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền; 

- Tổ chức triển khai và thường xuyên theo dõi đôn đốc, giám sát kiểm tra 

đánh giá tiến độ thực hiện, báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế 

theo quy định; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết về thực hiện công tác phát 

triển y dược cổ truyền tỉnh. 

2. Sở Tài chính  

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí 

thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

- Thẩm định đề xuất chủ trương các dự án sử dụng vốn đầu tư công, bố trí 

kế hoạch vốn hằng năm để thực hiện dự án theo tiến độ phê duyệt; lồng ghép các 

chỉ tiêu thực hiện Chương trình vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng 

năm, 05 năm của tỉnh; 

- Hướng dẫn thực hiện chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước cho các 

hoạt động về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Nội vụ  

Phối hợp với Sở Y tế xây dựng hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý Nhà 

nước, hệ thống khám chữa bệnh y dược cổ truyền và công tác Hội Đông y. 
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5. Sở Khoa học và Công nghệ  

- Tham mưu đặt hàng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực y 

dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại khi có đề xuất đặt 

hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Phối hợp với Sở Y tế tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 

tham gia nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền, kết hợp hợp y dược cổ 

truyền với y dược hiện đại; chú trọng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ nhằm bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu, nuôi trồng, sản xuất, 

chế biến dược liệu. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Sở Y tế, Hội Đông y tỉnh tham gia công tác điều tra, quy 

hoạch vùng dược liệu, phát triển nuôi trồng dược liệu nhằm đảm bảo cung cấp 

nguyên liệu cho các cơ sở chế biến dược liệu, sản xuất thuốc từ dược liệu, ưu 

tiên các loại cây, con có hiệu quả chữa bệnh tốt và giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử 

dụng lớn. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền, Hội Đông y tỉnh chỉ đạo 

và cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về Chương trình phát triển y dược cổ 

truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông 

tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát 

triển y dược cổ truyền của Đảng, Nhà nước và tỉnh; truyền thông về thuốc và các 

phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu  đúng về tác dụng, 

hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền. 

8. Sở Công thương  

Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ việc kinh 

doanh dược liệu, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền.  

9. Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch  

Phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu phát triển toàn diện y dược cổ truyền, kết 

hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại gắn với phát triển du lịch bền vững để 

góp phần đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình hình du lịch như: du lịch dưỡng 

sinh, du lịch sinh thái trải nghiệm trồng, sản xuất dược liệu… Bảo vệ và phát 

huy giá trị văn hóa của y dược cổ truyền tại tỉnh Ninh Bình. 

10. Hội Đông y tỉnh 

Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội Đông y theo 3 cấp, chú trọng 

nâng cao y đức và chất lượng chuyên môn cho hội viên; chủ động, sáng tạo phát 

huy tiềm năng chuyên môn của các hội viên, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 
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11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch triển 

khai của tỉnh về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y 

dược hiện đại đến năm 2030 để ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa 

phương cho phù hợp; xây dựng và xác lập các mục tiêu cụ thể trong kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội hàng năm tại địa phương; chỉ đạo Phòng Y tế, cơ sở y 

tế địa phương và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện. 

- Hằng năm có tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp) trước 15/12. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược 

cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Ninh Bình đến năm 

2030, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành liên quan; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6. 

  5.Tr04_KHYT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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