UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2331/SYT-KHTC

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2020

V/v thực hiện Bộ tiêu chí quốc
gia về y tế xã năm 2020

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.
Căn cứ Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc
ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020; Kế hoạch số
18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế
hoạch số 13/KH-SYT ngày 06/02/2020 của Sở Y tế về thực hiện Bộ tiêu chí
quốc gia Y tế xã (BTCQGYTX) gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới năm 2020; Để đảm bảo tiến độ thực hiện BTCQGYTX theo
kế hoạch, Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo thực
hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện BTCQGYTX trên địa bàn; tổ chức
thẩm định kết quả, hoàn thiện Hồ sơ trình công nhận xã đạt BTCQGYTX năm
2020 gửi về Sở Y tế trước ngày 10/10/2020 để Sở Y tế thẩm định, báo cáo Hội
đồng xét công nhận xã đạt BTCQGYTX của tỉnh và trình UBND tỉnh.
2. Đánh giá việc duy trì thực hiện BTCQGYTX năm 2020 tại tất cả các xã
đã được công nhận đạt BTCQGYTX từ năm 2014 đến hết năm 2017 (Theo bảng
hướng dẫn chấm điểm thực hiện BTCQGYTX ban hành kèm theo Quyết định
4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế ).
3. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện BTCQGYTX năm 2020 (theo đề
cương gửi kèm) gửi về Sở Y tế trước ngày 15/11/2020.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, xin liên hệ
Đỗ Thị Vui, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế, ĐT:
0986146252 hoặc 3812 347 để phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- TTYT huyện, TP;
- Lưu: VT, KHTC (ĐTV).
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Lý Kim Soi

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại các xã năm 2020
(Kèm theo Công văn số
/SYT-KHTC ngày /9/2020 của Sở Y tế)
1. Công tác chỉ đạo điều hành
2. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế
2.1. Kết quả thực hiện BTCQGYTX tại các xã phấn đấu đạt Chuẩn nông
thôn mới năm 2020 và các xã đăng ký đạt BTCQGYTX năm 2020
2.2. Kết quả thực hiện BTCQGYTX năm 2020 tại các xã phường, thị trấn
(sau đây gọi tắt là các xã) đã được công nhận đạt BTCQGYTX từ năm 2014 đến
hết năm 2017.
a) Tổng số xã, đã được công nhận đạt BTCQGYTX:..........
Trong đó:
- Năm 2014:......xã
- Năm 2015:......xã
- Năm 2016:......xã
- Năm 2017:......xã
b) Kết quả thực hiện
- Số xã tiếp tục duy trì đạt BTCQGYTX ........xã
Lưu ý:
+ Sử dụng bảng chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện theo hướng dẫn
chấm điểm BTCQGYTX ban hành kèm theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày
07/11/2014 của Bộ Y tế.
+ Xã được công nhận đạt BTCQGYTX nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu:
 Đạt từ 80% tổng điểm trở lên
 Không bị “điểm liệt”.
 Số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở
lên.
- Số xã không đạt (không duy trì được) BTCQGYTX.............xã;
Nguyên nhân.................
(Kết quả thực hiện chi tiết của từng xã đề nghị tổng hợp theo biểu mẫu
kèm theo)
3. Nhận xét, đánh giá
- Kết quả đã đạt được
- Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân
4. Đề xuất, kiến nghị

BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện BTCQGYTX năm 2020 tại các xã đã được công nhận đạt BTCQGYTX từ năm 2014 -2017
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