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2019; số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019; 
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CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3261/QĐ-SYT ngày 28/12 /2018 của Sở Y tế) 

 

 

I. NGUYÊN TẮC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM: 

1. Công tác khám chữa bệnh: 

1.1 Số giường bệnh tăng thêm cho các đơn vị:  
- Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng bệnh viện và định 

hướng phát triển, mở rộng khả năng chuyên môn kỹ thuật, phân hạng bệnh viện. 
- Căn cứ vào chỉ tiêu giường bệnh được giao năm 2019.  
- Căn cứ công suất sử dụng giường bệnh. 
- Dân số của từng huyện dự kiến năm 2019. 
1.2 Chỉ tiêu khám bệnh 
Tuyến tỉnh, huyện 
- Căn cứ năng lực tổ chức thực hiện của đơn vị. 
- Căn cứ vào chỉ tiêu bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú giao. 
- Căn cứ số lượng bệnh nhân khám trong năm 2018. 
- Căn cứ dân số, số lượng thẻ bảo hiểm đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.  
Tuyến xã:  
- Căn cứ ước tính dân số năm 2019 và ước tính số khám bệnh đạt mức 

1,008 lượt khám/người/năm. 
1.3 Chỉ tiêu điều trị 
Tuyến tỉnh và huyện  
- Căn cứ số giường bệnh được giao. 
- Căn cứ ngày điều trị trung bình, công suất sử dụng giường bệnh. 
(Đối với Phòng khám đa khoa khu vực không giao chỉ tiêu điều trị nội 

trú). Số bệnh nhân điều trị ngoại trú của tuyến huyện bao gồm cả Bệnh nhân 
điều trị ngoại trú của bệnh viện huyện và Phòng khám đa khoa khu vực). 

- Căn cứ khả năng chuyên môn. 
Tuyến xã:  
- Căn cứ vào số lượt khám được giao (số điều trị bằng 5% số lượt khám) 
- Căn cứ khả năng chuyên môn. 
- Căn cứ vào phân vùng các trạm y tế của các huyện. 
2. Các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác 
- Căn cứ định hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. 
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia của Trung 

ương giao. 
- Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

- Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2019. 



II. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 

1. Chỉ tiêu khám chữa bệnh: 

1.1. Chỉ tiêu giường bệnh: 

- Tổng số giường bệnh quốc lập 2.415 giường bệnh 

- Tổng số giường bệnh tuyến xã 678 giường bệnh (3 giường/xã) 

Trong đó:  

Tuyến tỉnh: 4 bệnh viện: giường bệnh 1.065 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 720 giường bệnh 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng: 95 giường bệnh 

- Bệnh viện Phổi tỉnh: 150 giường bệnh 

- Bệnh viện Y học cổ truyền:  100 giường bệnh 

Tuyến huyện:  1.350 giường bệnh, bao gồm: 

10 bệnh viện huyện 1.290  giường bệnh, gồm  

- Bắc Sơn 195 giườngbệnh - Hữu Lũng 210 giườngbệnh 

- Bình Gia 145 giườngbệnh - Lộc Bình 160 giườngbệnh 

- Cao Lộc 90 giườngbệnh - Tràng Định 100 giườngbệnh 

- Chi Lăng 140 giườngbệnh - Văn Lãng 80 giườngbệnh 

- Đình Lập 65 giườngbệnh - Văn Quan 105 giườngbệnh 

Phòng khám đa khoa khu vực: Tổng số 60 giường bệnh bao gồm 9 phòng khám 
(Mỗi phòng khám 5 giường; riêng PKĐKKV Đồng Đăng 20 giường). 

Tuyến xã: 678 giường bệnh (3 giường bệnh/xã) 

1.2. Chỉ tiêu khám chữa bệnh: 

Chỉ tiêu khám chữa bệnh toàn tỉnh. 

- Số lần khám quốc lập: 713.475 

- Số người điều trị nội trú quốc lập: 127.910 

- Số người điều trị ngoại trú quốc lập: 30.411 

- Số lần khám tại xã: 727.139 

- Số người điều trị tại xã: 35.807 

Chỉ tiêu khám chữa bệnh tuyến tỉnh: 
Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Bệnh viện 
Đa khoa 

Bệnh viện 
PHCN 

Bệnh viện 
Phổi tỉnh 

Bệnh viện 
YHCT 

1 Số lần khám bệnh 200.000 5.000 6.000 9.000 

2 Số bệnh nhân điều trị nội trú 37.543 1.734 1.564 1.460 
3 Số bệnh nhân điều trị ngoại trú 7.509 200 350 450 

4 Ngày sử dụng giường bệnh 365 365 365 365 
5 Ngày điều trị trung bình 7 20 35 25 



Chỉ tiêu khám chữa bệnh tuyến huyện và xã1:  

TT Chỉ tiêu 
Bắc 
Sơn 

Bình 
Gia 

Cao 
Lộc 

Chi 
Lăng 

Đình 
Lập 

Hữu 
Lũng 

Lộc 
Bình 

T. phố 
Tràng 
Định 

Văn 
Lãng 

Văn 
Quan 

Tổng 
cộng 

1 Số giường quốc lập 200 145 110 150 70 225 160 5 100 80 105 1.350 

 Trong đó BVĐK huyện 195 145 90 140 65 210 160 0 100 80 105 1.290 

 PKĐKKV 5 0 20 10 5 15 0 5 0 0 0 60 

2 Số xã 20 20 23 21 12 26 29 8 23 20 24 226 

3 Số PKĐK KV 1  1 2 1 3  1    9 

4 Số khám Quốc lập 71.000 51.475 39.050 53.250 24.850 79.875 56.800 16.000 35.500 28.400 37.275 493.475 

5 Số khám tại xã 73.998 56.690 80.433 80.683 29.910 128.134 88.366 15.000 63.581 52.074 58.270 727.139 

6 Số điều trị nội trú quốc lập 12.941 9.623 5.973 9.291 4.314 13.936 10.618  6.636 5.309 6.968 85.609 

7 Số điều trị ngoại trú quốc lập 3.235 2.406 1.493 2.323 1.078 3.484 2.655 500 1.659 1.327 1.742 21.902 

8 Tổng số điều trị tại xã 3.700 2.835 4.022 4.034 1.495 6.407 4.418 200 3.179 2.604 2.914 35.807 

9 Ngày SDGB/năm 365 365 365 365 365 365 365  365 365 365 3.650 

10 Ngày điều trị trung bình 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5  5,5 5,5 5,5  

11 Dân số 73.410 56.240 79.794 80.042 29.673 127.117 87.665 90.453 63.076 51.661 57.808 796.940 

 - Đối với các PKĐKKV và trạm y tế xã được lưu trú bệnh nhân điều trị tại cơ sở tối đa không quá 03 ngày.  

2. Chỉ tiêu chất lượng khám chữa bệnh: 

 - 100 % các bệnh viện triển khai thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện; 

- 100 % các bệnh viện có kế hoạch chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816;  

 - Tỷ lệ thực hiện chuyên môn kỹ thuật tại các Bệnh viện huyện đạt từ 75% trở lên; 

- Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện được các danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã đạt từ 60% trở lên, riêng 
đối với các trạm Y tế đạt  chuẩn và thực hiện đầy đủ chức năng từ 70% trở lên. 

- Trong trường hợp Phòng khám đa khoa khu vực giải thể sẽ chuyển số giường bệnh về cho  Trung tâm Y tế  huyện trên cùng địa bàn. 

                                           
1 Khi giao chỉ tiêu khám chữa bệnh cho các đơn vị trực thuộc, các Trung tâm Y tế cần lưu ý xem xét, phối hợp giữa giao chỉ tiêu cho Khám chữa 
bệnh cho Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa khu vực (hoặc Bệnh viện) trên địa bàn của Trạm Y tế và theo phân vùng trạm y tế. 



3. Công tác giám định 

3.1. Giám định y khoa. 

Thực hiện giám định y khoa cho 100% các trường hợp theo quy định. 

3.2. Giám định pháp y. 

Thực hiện khám và giám định 100% các trường hợp trưng cầu giám định 
tư pháp theo yêu cầu của các cơ quan tố tụng và yêu cầu của nhân dân trong 
tỉnh. 

III. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ DÂN SỐ 

1. Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và 
các bệnh không lây nhiễm phổ biến. 

1.1. Hoạt động phòng chống Lao 

Giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ nhiễm lao trong cộng đồng. 
Khám và làm xét nghiệm đờm: 6.000 lượt người; Phát hiện 300 bệnh nhân lao 
AFB(+) mới; Tỷ lệ điều trị khỏi trên 80% số bệnh nhân lao AFB(+) mới. Tỷ lệ 
điều trị khỏi và hoàn thành bệnh nhân lao kháng thuốc ≥ 80 %. 

1.2. Hoạt động phòng chống Phong  

Duy trì kết quả loại trừ bệnh phong đã đạt được theo các tiêu chuẩn loại 
trừ bệnh phong của Bộ Y tế và Viện Da liễu Trung ương. 

- Tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 1/50.000 dân; 

- Tỷ lệ phát hiện người bệnh phong mới dưới 1/100.000 dân; 

- Tỷ lệ tàn tật độ II ở người bệnh phong mới dưới 15%; 

- Tỷ lệ bệnh nhân tàn tật được chăm sóc: 100%. 

- Khám điều tra bệnh phong: 40.000 người. 

1.3. Hoạt động phòng chống sốt rét 

- Không có dịch và không có tử vong do sốt rét.  

- Giảm tỷ lệ mắc sốt rét 5% so với năm 2018. Phần đấu giảm tỷ lệ mắc sốt 
rét xuống dưới 0,2/1000 dân số chung. 

- Số lượt bệnh nhân được điều trị: 100. 

- Lam máu tìm ký sinh trùng sốt rét: 10.000 lam. 

- Dân số được bảo vệ: 8.800 người. 

1.4. Hoạt động bảo vệ sức khoẻ tâm thần 

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 
nhân dân theo phương thức lồng ghép vào hoạt động của trạm y tế xã, phường.  

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của dự án tại 226 xã phường đã 
triển khai quản lý điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt và 115 xã, phường đã 



quản lý điều trị bệnh nhân động kinh theo phương thức lồng ghép vào hoạt 
động của trạm y tế xã, phường.  

- Số xã được tổ chức điều tra, khám sàng lọc bệnh tâm thần: 30 xã. 

- Quản lý điều trị 100% số bệnh nhân mới được phát hiện, điều trị ổn 
định cho trên 85% số bệnh nhân tâm thẩn được quản lý; giảm tỷ lệ tái phát, sa 
sút mãn tính xuống dưới 20%. 

- Triển khai điều tra, quản lý mới bệnh động kinh tại 30 xã/11 huyện, 
thành phố.  

1.5. Hoạt động phòng chống, bệnh tim mạch 

Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác dự phòng và kiểm soát 
bệnh tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp và các yếu tố nguy 
cơ. Sàng lọc và quản lý bệnh nhân tăng huyết áp để đạt mục tiêu quản lý tối 
thiểu 50% bệnh nhân trên tất cả các xã/phường đã qua sàng lọc. 

1.6. Hoạt động Phòng chống bệnh đái tháo đường và phòng chống các 
rối loạn do thiếu Iốt 

- Tăng cường phát hiện và can thiệp nhằm làm giảm thiểu sự tiến triẻn 
của chứng bệnh Đái tháo đường typ 2 trong cộng đồng.   

- Nâng cao năng lực thực hiện dự án của cán bộ y tế đảm bảo thực hiện 
tốt các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, quản lý các đối tượng nguy cơ và 
người mắc đái tháo đường.  

- 50% bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện sớm; 30% số người phát 
hiện bệnh được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. 

- Đảm bảo độ phủ muối Iốt và các chế phẩm có Iốt tại gia đình đủ tiêu 
chuẩn phòng bệnh đạt 90%. Duy trì mức trung vị Iốt niệu từ 10-20µg/dl.  

- Tỷ lệ bướu cổ trẻ 8-10 tuổi dưới 5%. 

1.7. Hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế 
quản 

Thu nhận mới và quản lý bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen 
phế quản: 200 bệnh nhân; 50% trở lên đơn thuốc điều trị Bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính và hen phế quản tại phòng quản lý kê đúng mức. 

1.8. Hoạt động y tế trường học 

- 80% cán bộ chuyên trách y tế trường học các cấp Ngành Y tế được tập huấn 
- 50% cán bộ chuyên trách y tế trường học các cấp Ngành Giáo dục được 

tập huấn. 
- 50% học sinh, giáo viên được tiếp cận thông tin, truyền thông phòng 

chống bệnh học đường. 
- 85% học sinh các trường điểm được tẩy giun định kỳ 2 lần/năm. 
- Ít nhất có 25% trường học được kiểm tra yếu tố vệ sinh trường học. 



2. Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng 

Giảm trên 90% tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm trẻ em (bạch hầu, ho gà, 
uốn ván, sởi, bại liệt, lao và viêm gan B).  

- Tiêm đủ miễn dịch cơ bản 8 loại vaccin cho trên 95% trẻ dưới 1 tuổi.. 

- Tiêm đủ 2 mũi uốn ván cho trên 80% phụ nữ có thai. 

- Duy trì kết quả loại trừ uốn ván sơ sinh theo quy mô huyện ≤1 trường 
hợp/1.000 trẻ đẻ sống. 

- Thực hiện các chương trình tiêm chủng bổ sung theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế. 

3. Dự án 3: Dân số và phát triển: 

3.1. Hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

- Mức giảm sinh: 0,10%o  
- Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh: 0,4 % 
- Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 25% (tổng số 2.927 ca). 
- Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 42 % (tổng số 4.917 ca). 
- Số người mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại trong năm: 47.110. 
- Tăng thêm tỷ lệ Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ: 10%.  

3.2 Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản  

Cải thiện từng bước sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, đặc biệt là giảm tử vong 
mẹ và tử vong trẻ sơ sinh để góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược 
Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.  

- Giảm tỷ suất tử vong mẹ xuống còn 52/100.000 sơ sinh sống 

- Giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống còn 17,9/1000 trẻ đẻ sống  

- Giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống còn  27,9/1000 trẻ đẻ sống  

- Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 kỳ: 77,8%. 

- Tỷ lệ đẻ tại cơ sở Y tế: 98,5% 

- Tỷ lệ phụ nữ đẻ do nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ: 98,5%. 

- Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc trong sau sinh: 77,4% 

- Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh: 71,5%. 

- 100% ca tử vong mẹ đều được thẩm định và báo cáo. 

- Tổ chức duy trì ít nhất 02 điểm cung cấp dịch vụ thân thiện với vị thành niên. 

- 10% số cơ sở cung cấp dịch vụ được giám sát hỗ trợ kỹ thuật. 

3.3 Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 

- Duy trì tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân/tuổi) dưới mức 17,7%. 

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi dưới mức 25,5%. 

- 95% bà mẹ có con dưới 2 tuổi, bà mẹ có thai, bà mẹ có con từ 2-5 tuổi 
bị suy dinh dưỡng được tư vấn hoặc truyền thông trực tiếp các biện pháp phòng 
chống suy dinh dưỡng trẻ em ít nhất 1 lần/năm. 



- Cân - đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng 01 lần/năm vào tháng 6 cho 
trên 95% trẻ dưới 5 tuổi. 

- Tổ chức uống Vitamin A 02 lần/ năm cho 99% trẻ em từ 6 - 36 tháng 
tuổi và 70% bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng. 

4. Dự án 4: An toàn thực phẩm:  

- 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt 
yêu cầu về VSATTP.  

- 85% cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra VSATTP tuyến tỉnh được 
bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.  

- 80% cán bộ làm công tác VSATTP từ tuyến huyện đến cơ sở được bồi 
dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về VSATTP.  

- 76% người sản xuất, 76% người kinh doanh, 76% người tiêu dùng và 
80% cán bộ lãnh đạo quản lý hiểu và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.  

- Tỷ lệ ca ngộ độc thực phẩm trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo 
cáo ≤ 7/100.000 dân. 

- 90% các cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh quản lý và cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm do ngành Y tế quản lý được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.  

5. Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS 

- Giảm 13% số nhiễm HIV phát hiện mới qua tiêm chích ma túy so với 
năm 2015; 

- Giảm 12% số nhiễm HIV phát hiện mới qua quan hệ tình dục so với 
năm 2015; 

- 1.500 người nghiện chích ma túy tham gia điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone hoặc thuốc khác; 

- 85% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 
- 85% người nhiễm HIV diện quản lý được điều trị ARV; 
- 90% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng HIV thấp dưới ngưỡng ức chế; 
- Trên 95% bệnh nhân điều trị ARV có thẻ Bảo hiểm y tế; 
- 100% bệnh nhân có bảo hiểm y tế tham gia điều trị ARV được cung cấp 

dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS từ nguồn quỹ Bảo hiểm y tế. 

6. Dự án 7: Quân dân y kết hợp  

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh và 
UBND các huyện, thành phố tổ chức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bộ 
đội và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực miền núi, vùng sâu, 
vùng xa và khu vực biên giới; Đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
và UBND các huyện, thành phố trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, 
phòng chống bão lụt, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp. 



Phối hợp và tổ chức thực hiện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự 
tại các địa phương theo hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương. 

IV. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG KHÁC 

1. Công tác kiểm dịch y tế quốc tế. 

- Không có dịch xảy ra tại khu vực cửa khẩu. Phát hiện và ngăn chặn kịp 
thời các bệnh và yếu tố trong diện kiểm dịch lan truyền qua biên giới. Tổ chức 
thực hiện xét nghiệm nhanh tại các cửa khẩu đối với một số đối tượng kiểm 
dịch.  

- Thu dịch vụ kiểm dịch y tế: 17 tỷ đồng. 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục về kiểm dịch y tế 
và phòng, chống dịch bệnh. 

2. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ. 

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn, ổn định mạng lưới truyền thông - GDSK 
ở 100% các huyện, thành phố  hoạt động có hiệu quả.  

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về kỹ năng truyền thông giáo dục sức 
khỏe: 23 lớp (huyện 22, tỉnh 01). 

-  Thực hiện 48 chuyên mục “Sức khỏe và Đời sống” trên Đài Phát thanh 
Truyền hình. 

- Thực hiện 48 chuyên mục “Sức khỏe Cộng đồng” trên Báo Lạng Sơn. 

- Cung cấp 450 tin, 350 bài, 450 ảnh về thông tin truyền thông giáo dục 
sức khỏe cho hệ thống phát thanh truyền hình của địa phương, bản tin. Xây 
dựng có hiệu quả hoạt động Trang tin điện tử của ngành y tế. 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu nhân dịp các lễ phát động các chiến 
dịch truyền thông: 1.000 chiếc. 

- Tổ chức cung cấp thông tin giáo dục sức khỏe trực tiếp tại cộng đồng 
thông qua các hoạt động tư vấn khám sức khỏe, thăm hộ gia đình… được ít nhất 
700.000 cuộc. 

- Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe tại các cuộc họp cộng đồng 
được ít nhất 8.000 cuộc. 

- Thực hiện truyền thông qua hệ thống truyền thanh của xã được ít nhất 
3.500 lượt. 

V. CÔNG TÁC DƯỢC 

 1. Công tác đảm bảo chất lượng thuốc 

- 100% mặt hàng thuốc, dược liệu tại các đơn vị phân phối, kinh doanh và 
sử dụng được kiểm nhập theo đúng quy định. 

- Tổng số mẫu kiểm nghiệm thuốc: 800 mẫu, gồm: mẫu lấy: 600 mẫu; 
mẫu gửi: 200 mẫu (chỉ thực hiện chỉ tiêu mẫu gửi đối với các cơ sở kinh doanh, 
phân phối, không thực hiện với các cơ sở y tế công lập). 



Trong đó số mẫu lấy: 
 Các cơ sở khám chữa bệnh:   350 mẫu 
 Các đơn vị phòng bệnh:    50 mẫu 
 Các cơ sở kinh doanh, phân phối:  200 mẫu 
- Phát triển hoạt chất mới: 10 hoạt chất.  
- Duy trì năng lực kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm theo tiêu 

chuẩn ISO/IEC 17025:2005. 
- Tổ chức thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm khi có đủ điều kiện. 

2. Công tác đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế: 

- 100% cơ sở khám chữa bệnh xây dựng danh mục thuốc, vật tư y tế đáp 
ứng yêu cầu khám chữa bệnh của đơn vị, không để bệnh nhân tự mua thuốc, vật 
tư y tế. 

- 100% đơn vị đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế; thường xuyên có từ 70% 
loại thuốc, vật tư y tế có trong danh mục đã xây dựng. 

3. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 

- 100% bệnh viện có Hội đồng thuốc và điều trị hoạt động thường xuyên. 

- 100% bệnh viện triển khai hoạt động dược lâm sàng, thông tin thuốc, tới  
các khoa phòng. 

VI. CỦNG CỐ HỆ THỐNG Y TẾ XÃ 

1. Nguyên tắc: 

Tập trung đầu tư vào các xã theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 
10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về 
y tế xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2020; Kế hoạch thực hiện 
đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn số 61/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh. 

Thực hiện triển khai đánh giá theo Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến 
năm 2020 theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. 

2. Tổ chức thực hiện: 

- Điều động nhân lực, tổ chức đào tạo, đảm bảo 95% số trạm y tế xã có 
bác sĩ, duy trì 100% số xã có nữ hộ sinh và y sĩ sản nhi.  

- 100% các Trung tâm Y tế tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực 
hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại tất cả các xã trong toàn tỉnh phù hợp với 
tình hình thực tế của địa phương. 

- Tập trung thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn, nâng cao chất lượng công 
tác y tế dự phòng và khám chữa bệnh. 
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Phụ lục I. Danh sách các trạm y tế xã phấn đấu thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2019 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3261/QĐ-SYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Y tế)  

 

STT Huyện 
Tổng số 

xã 

Số xã đạt đến 2018 Số xã năm 2019 
Tên xã Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Đăng ký 
2019 

Tổng đến 
2019 

Tỷ lệ 

1 Bắc Sơn 20 14 70% 1 15 75% Tân Tri 

2 Bình Gia 20 12 60% 1 13 65% Hưng Đạo 

3 Cao Lộc 23 11 47,8% 2 13 57% Bảo lâm, Xuân Long 

4 Chi Lăng 21 13 61,9% 1 14 67% Vân Thủy 

5 Đình Lập 12 6 50% 2 8 67% Lâm Ca, Bắc Lãng 

6 Hữu Lũng 26 11 42,3% 4 15 58% 
Hữu Liên, Hòa Sơn, Yên 
Vượng và Tân Lập 

7 Lộc Bình 29 16 55,2% 3 19 66% 
Tú Đoạn, Minh Phát và Khuất 
Xá 

8 Tràng Định 23 10 43,5% 4 14 61% 
Hùng Sơn, Quốc Khánh, Đội 
Cấn và Tân Minh 

9 Văn Lãng 20 7 35% 4 11 55% 
Tân Việt, Thanh Long, Thụy 
Hùng và Trùng Khánh  

10 Văn Quan 24 7 29,2% 5 12 50% 
Yên Phúc, Đồng Giáp, Lương 
Năng, Song Giang và Tri Lễ 

  Tổng cộng 226 114 50,4% 27 141 62,4%   
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Phụ lục II: Đăng ký chuyên môn kỹ thuật năm 2019. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3261 /QĐ-SYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Y tế)  

 

TT Tên đơn vị 
Thực hiện kỹ thuật 

theo phân tuyến 

năm 2018 

Thực hiện kỹ 

thuật năm 2019 

theo phân tuyến 

Đăng ký kỹ thuật cao năm 2019 

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 69,4% 75% 
- Phẫu thuật thay khớp háng bán phần. 

- Đặt stent động mạch vành 

2. Bệnh viện Phổi 54% 75% 
- Chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc cản quang. 

- Chụp cắt lớp vi tính sọ não có tiêm thuốc cản quang. 

3. 
Bệnh viện Phục hồi 

chức năng 
65% 75% 

- Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động để điều trị co 

cứng cơ 

- Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ. 

4. 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền 
68% 75% - Tiêm cạnh cột sống. 

5. Bắc Sơn 22,1% 75% 
- Phẫu thuật nội soi cắt túi mật 

- Mổ nội soi chửa ngoài tử cung vỡ 

6. Bình Gia 51,7% 86,7% 

- Cố định ngoại vi trong gẫy xương.  

- Kỹ thuật phẫu thuật thoát vị bẹn phục hồi thành bụng theo 

phương pháp lichtenstein (đặt lưới). 

- Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng;  

- Mổ nội soi chửa ngoài tử cung. 

- Siêu âm điều trị. 
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TT Tên đơn vị 
Thực hiện kỹ thuật 

theo phân tuyến 

năm 2018 

Thực hiện kỹ 

thuật năm 2019 

theo phân tuyến 

Đăng ký kỹ thuật cao năm 2019 

7. Cao Lộc 29,1% 75% 

-Chụp võng mạc đáy mắt. 

-Mài chỉnh hình khớp cắn. 

-Phẫu thuật Glocom ác tính trên mắt độc nhất, gần mù. 

- Thận nhân tạo thường quy chu kỳ. 

8. Chi Lăng 74,4% 80% 
- Mổ nội soi cắt u nang buồng trứng 

- Mổ nội soi  chửa ngoài tử cung 

9. Đình Lập 41,6% 75% 

- Cắt nang ống mật chủ 

- Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật dẫn lưu đường mật. 

- Thận nhân tạo thường quy chu kỳ. 

10. Hữu Lũng 29,6% 75% 
- Phẫu thuật sọ não  

- Định lượng CA125 

11. Lộc Bình 50% 75% 

- Thận nhân tạo thường quy chu kỳ 

- Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh 

- Lọc màng bụng chu kỳ 

12. Tràng Định 63,6% 75 % 
- Chụp CT-Scaner  

- Thận nhân tạo 

13. Văn Lãng 30,2% 75% 

- Phẫu thuật cắt tử cung bán phần. 

-  Kéo dãn cột sống cổ, thắt lưng. 

- Cấy chỉ điều trị. 

14. Văn Quan 60,5% 75% - Cố định ngoại vi trong gãy xương. 
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TT Tên đơn vị 
Thực hiện kỹ thuật 

theo phân tuyến 

năm 2018 

Thực hiện kỹ 

thuật năm 2019 

theo phân tuyến 

Đăng ký kỹ thuật cao năm 2019 

- Định lượng Ferritin. 

- Đo hoạt độ CK-MB 

- Định lượng CK-MB mass. 

- Thận nhân tạo thường quy chu kỳ. 

 
 
 
 


		2018-12-28T11:23:13+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soytelangson@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




