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V/v tiếp tục triển khai 

thực hiện xây dựng xã đạt 

tiêu chí quốc gia về y tế.                 
 

 
         Kính gửi: 

      - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  
 

 Trong những năm qua, công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 

đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đưa chỉ tiêu 

vào Nghị quyết của Đảng để triển khai thực hiện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm 

trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành các văn bản chỉ đạo Sở Y tế, các Sở ngành và địa phương tăng cường 

phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo các điều kiện 

và đẩy mạnh tiến trình thực hiện tiêu chí quốc gia y tế xã, hoàn thiện mạng lưới 

cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, 

trong đó chú trọng các nội dung trọng tâm như: kiểm soát bệnh tật, tiêm chủng 

mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát 

triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT), tuyên truyền chính sách, pháp 

luật về BHYT, phát động đợt thi đua chuyên đề về BHYT, nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh,…  

 Kết quả tính đến nay toàn tỉnh có 92,3% (60/65) xã, phường, thị trấn đạt 

tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của 

Bộ Y tế, trong đó xã thuộc vùng nông thôn đạt 91,5% (43/47 xã). Hiện nay còn 

05 xã chưa đạt tiêu chí quốc gia về y tế, nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi 

còn ở mức cao, đặc biệt những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh còn thấp dưới 50%. 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở y tế địa phương tuy đã 

được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đồng bộ, sử dụng chưa hiệu quả; đội ngũ 

cán bộ y tế tuyến xã thiếu tính ổn định, chất lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ cô đỡ thôn bản, y tế thôn bản hiện nay 

không còn hoạt động do không còn chế độ phụ cấp. 

Để tiếp tục duy trì và phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí 

quốc gia về y tế vào năm 2025, đồng thời triển khai thực hiện các kiến nghị, 

khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh theo kết quả giám 

sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 59/BC-
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HĐND ngày 20/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn 

thể và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số 

nội dung như sau: 

 1. Sở Y tế: 

 a) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 

18/10/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-

2025 đảm bảo có hiệu quả.  

b) Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu biên chế 

sự nghiệp hàng năm và trên cơ sở nhu cầu thực tế, khối lượng công việc, đặc 

điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính cấp xã nơi có Trạm Y tế; 

chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố rà soát, luân chuyển, điều động 

viên chức làm việc tại các Trạm Y tế để đảm bảo nhân lực thực hiện các chương 

trình, dự án y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các dịch vụ khám, chữa bệnh 

cho người dân trên địa bàn.  

 c) Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức rà soát, đánh giá củng cố 

hệ thống nhân viên y tế thôn và cộng tác viên theo tinh thần tinh gọn đầu mối, sử 

dụng nhân viên y tế thôn làm cộng tác viên một số chương trình, dự án thuộc 

lĩnh vực y tế - dân số để có thể triển khai lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức 

khỏe tại cộng đồng; tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ nhân viên y tế thôn 

và cộng tác viên.  

d) Tăng cường triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ 

sung trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã, phường phấn đấu đạt tiêu chí quốc gia 

về y tế; tăng cường đào tạo đội ngũ y tế tuyến xã, đảm bảo các xã đều có bác sĩ 

làm việc; ưu tiên đầu tư cho các xã gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới.  

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp Sở Y tế tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư để đảm bảo hoạt động của y tế 

xã, phường đáp ứng yêu cầu tiêu chí quốc gia về y tế. 

 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp 

các hệ thống cấp nước sinh hoạt ở nông thôn đảm bảo chất lượng nguồn nước 

hợp vệ sinh.  

 4. Sở Xây dựng: Hỗ trợ các chủ đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các 

Trạm Y tế đúng theo tiêu chuẩn thiết kế của tiêu chí Quốc gia về y tế xã.   

 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố theo dõi, giám sát định kỳ và đột xuất trong việc thực hiện các 

chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia tại các xã; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương hỗ trợ ngành Y tế khẩn 
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trương tổ chức tự đánh giá việc đạt các tiêu chí quốc gia về y tế xã trong năm 

2021, tổng hợp hồ sơ gửi về Sở Y tế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. 

b) Khẩn trương báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và việc thực hiện chi 

trả phụ cấp của đội ngũ cô đỡ thôn bản, y tế thôn trên địa bàn hiện nay; những 

hạn chế, bất cập và nguyên nhân; đề xuất chính sách và củng cố hệ thống nhân 

viên y tế thôn, cộng tác viên theo tinh thần tinh gọn, sử dụng nhân viên y tế thôn 

làm cộng tác viên một số chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế - dân số để có 

thể triển khai lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, nhất là 

trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Báo cáo gửi về Sở Y tế 

chậm nhất ngày 30/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể: Tăng 

cường tuyên truyền vận động hội viên tham gia thực hiện các chỉ tiêu về phòng 

chống dịch bệnh, suy dinh dưỡng trẻ em, vệ sinh môi trường và dân số - kế 

hoạch hóa gia đình; tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, xây dựng 

và sử dụng các công trình vệ sinh để góp phần duy trì xã, phường đạt tiêu chí 

quốc gia về y tế và phấn đấu đạt 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Giao Sở Y tế theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VX.    NNN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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