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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04 /KH-SYT 
 

Lạng Sơn, ngày 10  tháng 01 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia Y tế xã gắn với Chương trình 
Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao năng lực và 
chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp, giai đoạn 2016 - 2020; 
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, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về 
Y tế xã (BTCQGYTX) gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh như sau: 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục củng cố mạng lưới Y tế cơ sở nâng cao năng lực hoạt động của Y 
tế xã để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền các cấp tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y 
tế xã gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Tiếp tục duy trì kết quả thực hiện tại 114 xã đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia 
về y tế xã.  Năm 2018, phấn đấu ít nhất có thêm 26  xã đạt Tiêu chí quốc gia về 
Y tế, nâng tổng số xã đạt Bộ tiêu chí toàn tỉnh lên 140 xã, phường, thị trấn; 15% 
trạm Y tế có tổng số điểm đánh giá cuối năm đạt từ 75 đến 79 điểm. 

- 100% xã trong Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 của tỉnh đạt 
tiêu chí số 15 về Y tế và chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 
mới giai đoạn 2016 - 2020. 

(Danh sách các xã phấn đấu đạt BTCQGYTX và xã xây dựng nông thôn 
mới năm 2019 tại phụ lục kèm theo) 

 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tiêu chí 1: Chỉ đạo điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân 
dân  

Trạm Y tế tham mưu UBND xã rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân xã; xây dựng Kế hoạch, Quy chế hoạt động và phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đưa việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về 
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y tế xã vào Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội hàng 
năm của xã; 

 2. Tiêu chí 2: Nhân lực y tế 

 Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố chủ động rà soát, điều động nhân 
lực nhằm đảm bảo đủ số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp 
theo đề án vị trí việc làm của TYT được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xây 
dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở để tổ chức đào tạo lại và đào tạo liên 
tục, tập huấn chuyên môn theo quy định hiện hành quy định tại Thông tư 
22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế (được tập huấn tối 
thiểu 24 giờ học/năm; ít nhất 2 năm/lần)  

 3. Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã 

Sở Y tế đề nghị các Trung tâm Y tế quan tâm và phối hợp với các cơ quan 
chức năng tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng cho 
các trạm y tế xã đảm bảo đủ số lượng và diện tích của các phòng để thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ 
tầng theo BTCQGYTX.  

 4. Tiêu chí 4: Trang thiết bị, thuốc và các phương tiện khác 

- Về trang thiết bị: Yêu cầu các Trung tâm Y tế huyện rà soát, xây dựng 
và mua sắm bổ sung danh mục trang thiết bị cần có và phù hợp với tình hình 
thực tế công tác khám chữa bệnh theo phân tuyến cho các để thực hiện tốt các 
chức năng, nhiệm vụ được giao; Hướng dẫn trạm y tế duy tu, bảo dưỡng các 
thiết bị đã được trang bị, định kỳ đánh giá tình trạng và giá trị sử dụng; đối với 
các trang thiết bị đã được cung cấp nếu không có đủ nguồn lực và nhu cầu sử 
dụng có thể điều chuyển sang trạm y tế khác tránh tình trạng lãng phí. 

- Đảm bảo thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất cho công tác khám chữa bệnh 
và phòng chống dịch. Đối với danh mục thuốc, Trạm y tế cần đảm bảo duy trì từ 
70% trở lên, đặc biệt là các thuốc cấp cứu. Có kế hoạch bổ sung dược liệu, vị 
thuốc y học cổ truyền vào danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại trạm y tế để thúc 
đẩy khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo đúng chủ trương phát triển lĩnh 
vực y học cổ truyền trong khám chữa bệnh. 

- Quản lý sử dụng túi y tế thôn bản: Có kế hoạch theo dõi, bổ sung kịp 
thời vật tư tiêu hao, nâng cao hiệu quả sử dụng túi y tế thôn bản. 

 - Bổ sung và sắp xếp tủ sách chuyên môn tại các Trạm y tế xã phải có đủ 
từ 15 đầu sách trở lên; 

 5. Tiêu chí 5: Kế hoạch – Tài chính  

 Trạm Y tế xây dựng kế hoạch hàng năm dựa trên nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe của địa phương và chỉ tiêu được giao trình Trung tâm y tế, UBND xã phê 
duyệt; đảm bảo có đủ sổ sách ghi chép, mẫu báo cáo và phải báo cáo đầy đủ 
chính xác theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế;  
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 Đảm bảo cấp đủ và kịp thời kinh phí chi thường xuyên; quản lý cho trạm 
Y tế theo quy định.Tổ chức quản lý tốt các nguồn kinh phí theo quy định, không 
để xảy ra các vi phạm về quản lý tài chính dưới bất kỳ hình thức nào; 

Đối với tỷ lệ người dân tham gia BHYT của các xã vùng 1 và vùng 2 đạt 
thấp, đề nghị các Trung tâm Y tế huyện, thành phố báo cáo với Ban chỉ đạo 
Chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện và phối hợp với các ban ngành đoàn thể để 
tăng cường vận động người dân tích cực tham gia BHYT, đặc biệt với các xã 
thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thì tỷ lệ 
người dân tham gia BHYT phải đạt trên 85%. 

 6. Tiêu chí 6: Y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, các chương trình 
mục tiêu y tế 

 Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; triển khai thực hiện tốt các 
chỉ tiêu được giao của các dự án thuộc các chương trình mục tiêu Ytế - Dân số. 

 Do hiện nay tỷ lệ hộ gia đình trong xã sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 
thấp, Trung tâm Y tế các huyện cần chỉ đạo trạm y tế xã rà soát, đánh giá thực 
trạng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận 
động các gia đình xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Có thể xây dựng 
một số nhà tiêu hợp vệ sinh làm mẫu để từ đó nhân rộng mô hình. Cần lưu ý nhà 
tiêu hợp vệ sinh theo hướng dẫn của BTCQGYTX như sau: Không gây ô nhiễm 
môi trường và ô nhiễm nguồn nước; không tạo nơi cho ruồi, muỗi và các côn 
trùng khác sinh nở; không có mùi hôi thối khó chịu. 

Đối với các xã thực hiện nông thôn mới: Để thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong 
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm), 
Trạm y tế xã cần phối hợp quản lý tốt các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, chế biến 
kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo hướng dẫn tại công văn số 680/SYT-
KHTC ngày 06/6/2017 của Sở Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thực hiện chỉ tiêu 
17.8 tại Quyết định 1980/QĐ-TTg. 

 7. Tiêu chí 7: Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y dược cổ 
truyền 

Để đảm bảo thực hiện trên 70% các dịch vụ kỹ thuật theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao; bảo đảm thực hiện sơ cứu, cấp cứu thông thường, yêu cầu 
các Trung tâm Y tế huyện tổ chức tốt công tác đào tạo, đào tạo lại và cập nhật 
kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế xã.  Tiếp tục rà soát, đề nghị phê duyệt kỹ 
thuật huyên môn theo quy định của BYT (tại Thông tư 43/TT-BYT, Thông tư 
21/TT-BYT và Thông tư 39/TT-BYT) 

Có thể thực hiện bằng cử cán bộ có kinh nghiệm xuống trực tiếp tại trạm 
y tế xã để cầm tay chỉ việc hoặc cử cán bộ trạm y tế xã lên học nâng cao tại 
Trung tâm Y tế. 

Đối với vườn mẫu thuốc nam, yêu cầu các trạm y tế xã thu thập cây thuốc, 
cải tạo, chăm sóc vườn thuốc đảm bảo có vườn thuốc mẫu đủ số lượng cây thuốc 
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theo danh mục của Bộ Y tế ban hành. Đồng thời cần tích cực triển khai công tác 
khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp YHCT với YHHĐ theo hướng 
dẫn tại Thông tư số 50/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Y tế. 

8. Tiêu chí 8. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em 

Trạm y tế các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và thực hiện đạt các chỉ tiêu theo 
quy định BTCQGYTX.  

Đối với các xã thực hiện nông thôn mới cần quan tâm chỉ đạo thực hiện 
tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng để đảm bảo tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 
suy dinh dưỡng thể thấp còi ≤ 26,7%. 

9. Tiêu chí 9: Dân số -KHHGĐ 

Trạm y tế các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và thực hiện đạt các chỉ tiêu theo 
quy định BTCQGYTX.  

10. Tiêu chí 10: Truyền thông giáo dục sức khỏe  

Đề nghị các Trạm y tế xã tiếp tục phát huy các hoạt động thông tin, truyền 
thông - giáo dục sức khỏe trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng 
trong công tác chăm sóc sức khoẻ. 

Đối với một số trạm y tế xã còn thiếu một số phương tiện truyền thông, 
các Trung tâm Y tế huyện cần phối hợp với UBND xã rà soát, bổ sung cho trạm 
Y tế đảm bảo đủ theo quy định của BTCQGYTX. 

 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:   

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng chức năng thuộc Sở 

- Phòng Kế hoạch -Tài chính:  Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở trong chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ. Hướng dẫn các đơn vị thực 
hiện tiêu chí 3, tiêu chí 5. Tham mưu, phối hợp với các Phòng chức năng của Sở 
Y tế và các đơn vị trực thuộc tổ chức thẩm định kết quả thực hiện, báo cáo Hội 
đồng xét công nhận xã đạt BTCQGYTX của tỉnh, hoàn thiện Hồ sơ trình UBND 
tỉnh công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã. 

- Phòng Tổ chức cán bộ: Hướng dẫn tổ chức thực hiện và thẩm định tiêu 
chí 1, tiêu chí 2. 

- Phòng Nghiệp vụ Y: Hướng dẫn tổ chức thực hiện, thẩm định tiêu chí 7 

- Phòng Nghiệp vụ Dược: Hướng dẫn tổ chức thực hiện và thẩm định tiêu 
chí 4. 

2. Các đơn vị tuyến tỉnh 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Hướng dẫn tổ chức thực hiện và 
thẩm định tiêu chí 6, tiêu chí 8 và tiêu chí 10.  
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- Chi cục Dân số tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức thực 
hiện và thẩm định tiêu chí 9 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Hướng dẫn thực hiện Chỉ tiêu 17.8 
trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. 

3. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện, thành phố trong triển 
khai thực hiện BTCQGYTX gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới của 
huyện; 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện BTCQGYTX trên địa bàn. 

- Phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở và các đơn vị tuyến tỉnh chỉ 
đạo, hướng dẫn các xã thực hiện BTCQGYTX theo quy định. Tổ chức giám sát 
định kỳ hàng quý tình hình thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Y tế. 

- Sắp xếp, bố trí để đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, thuốc ...theo quy định 
cho các trạm y tế xã, đặc biệt các xã phấn đấu đạt BTCQGYTX năm 2018. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức thẩm định kết quả thực hiện 
BTCQGYT tại các xã, báo cáo Hội đồng xét công nhận xã đạt BTCQGYTX của 
huyện xem xét, hoàn thiện Hồ sơ trình Sở Y tế. 

- Đối với các xã nông thôn mới: Khi tổ chức thẩm định BTCQGYTX, đề 
nghị Trung tâm Y tế phối hợp thẩm định chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia 
về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, gửi biên bản và báo cáo thẩm định 
về Sở Y tế. 

4. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

Tham mưu Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã xây dựng kế 
hoạch, giải pháp và triển khai hoạt động nhằm thực hiện đạt Bộ tiêu chí quốc gia 
Y tế xã theo kế hoạch. Hàng quí tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp 
báo cáo về Trung tâm y tế theo quy định. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Điều phối NTM; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- TTYT huyện, TP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng NVY, KHTC, NVD, TCCB; 
- Chi cục: ATVSTP, Dân số; 
- Trung tâm KSBT tỉnh; 
- Lưu: VT, KHTC. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 
 

 
Triệu Cao Tấn 
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Phụ lục 1. Tiến độ thực hiện Kế hoạch 
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SYT ngày      tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế)  

 
TT Hoạt động Đơn vị thực 

hiện 
Thời gian thực hiện 

Quí I Quí II Quí III Quí IV 
1 Xây dựng kế hoạch Tuyến tỉnh, 

huyện, xã 
X    

2 Tuyến huyện giám sát 
tuyến xã 

Đoàn giám sát 
của huyện 

 X X  

3 Tuyến tỉnh giám sát 
tuyến huyện, xã 

Đoàn giám sát 
Sở Y tế 

 Trong 
tháng 5 

  

4 Thẩm định kết quả, báo 
cáo Hội đồng của huyện, 
hoàn thiện Hồ sơ trình 
Sở Y tế 

Tổ Thư ký 
giúp việc Hội 
đồng của 
huyện 

  Trong 
tháng 9 

 

5 Thẩm định kết quả, báo 
cáo Hội đồng của tỉnh 

Tổ Thư ký 
giúp việc Hội 
đồng của tỉnh 

   Trong 
tháng 10 

6 Hoàn thiện Hồ sơ trình 
UBND tỉnh công nhận 

Sở Y tế    Tháng 
11 
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Phụ lục II. Danh sách các trạm y tế xã phấn đấu thực hiện Bộ Tiêu chí  
Quốc gia về y tế xã năm 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SYT ngày      tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế)  

 
 

STT Huyện 
STT theo 

huyện 
Xã 

1.  Bắc Sơn 1 Tân Tri 

2.  Bình Gia 1 Hưng Đạo 

3.  
Cao Lộc 

1 Bảo Lâm 

4.  2 Xuân Long 

5.  Chi Lăng 1 Vân Thủy 

6.  
Đình Lập 

1 Lâm Ca  

7.  2 Bắc Lãng (NTM) 

8.  

Hữu Lũng 

1 Hữu Liên 

9.  2 Hòa Sơn 

10.  3 Yên Vượng  

11.  4 Tân Lập 

12.  

Lộc Bình 

1 Tú Đoạn (NTM) 

13.  2 Minh Phát  

14.  3 Khuất Xá 

15.  

Tràng Định 

1 Hùng Sơn (NTM) 

16.  2 Quốc Khánh 

17.  3 Đội Cấn  

18.  4 Tân Minh 

19.  

Văn Lãng 

1 Tân Việt (NTM) 

20.  2 Thanh Long 

21.  3 Thụy Hùng  

22.  4 Trùng Khánh 

23.  

Văn Quan 

1 Yên Phúc (NTM) 

24.  2 Đồng Giáp 

25.  3 Lương Năng 

26.  4 Song Giang 

27.  5 Tri Lễ 
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Phụ lục III. Danh sách các xã phấn đấu đạt  
Chuẩn Nông thôn mới năm 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SYT ngày      tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế)  

 

Số 
TT 

Tên xã Huyện 
Đạt 

BTCQGYTX 
Ghi chú 

1 Xã Hưng Vũ Bắc Sơn Đã đạt 
 QĐ số 330/QĐ-UBND 
ngày  07/3/2016 

2 Xã Nhất Tiến Bắc Sơn Đã đạt 
QĐ số 2474/QĐ-UBND 
ngày 05/12/2018 

3 Xã Bình La Bình Gia Đã đạt 
QĐ số 2282/QĐ-UBND 
ngày 30/11/2016 

4 Xã Tân Thành Cao Lộc Đã đạt 
QĐ số 670/QĐ-UBND 
ngày 04/5/2015 

5  Xã Gia Lộc Chi Lăng Đã đạt 
QĐ số 1995/QĐ-UBND 
ngày 02/11/2015 

6 Xã Bắc Lãng Đình Lập Chưa đạt 
Đạt Bộ Tiêu chí năm 
2019 

7 Xã Cai Kinh Hữu Lũng Đã đạt 
QĐ số 2515/QĐ-UBND 
ngày 16/12/2016 

8 Xã Tú Đoạn  Lộc Bình Chưa đạt 
Thực hiện đạt Bộ Tiêu 
chí năm 2019 

9 Xã Hùng Sơn Tràng Định Chưa đạt 
Thực hiện đạt Bộ Tiêu 
chí năm 2019 

10 Xã Cao Minh Tràng Định Đã đạt 
QĐ số 2515/QĐ-UBND 
ngày 16/12/2016 

11 Xã Tân Việt Văn Lãng Chưa đạt 
Thực hiện đạt Bộ Tiêu 
chí năm 2019 

12 Xã Yên Phúc Văn Quan Chưa đạt 
Thực hiện đạt Bộ Tiêu 
chí năm 2019 
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