ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 134 /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Yên, ngày 07 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2021
Thực hiện Công văn số 116/SYT-NVYD ngày 18/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Sơn
La về xây dựng kế hoạch duy trì các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Ủy ban nhân dân
huyện Bắc Yên ban hành kế hoạch duy trì xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã
năm 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
- Phấn đấu đến hết năm 2021 duy trì 14 xã, thị trấn, và xã Háng Đồng đạt tiêu
chí quốc gia về y tế.
- Phấn đấu đến hết năm 2022 duy trì 15 xã, thị trấn, và xã Hua Nhàn đạt tiêu chí
quốc gia về y tế = 100%.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 ban
hành kèm theo Quyết định số 4667/QĐ -BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế với 10 tiêu
chí cụ thể như sau:
- Tiêu chí 1. Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Tiêu chí 2. Nhân lực y tế xã.
- Tiêu chí 3. Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã.
- Tiêu chí 4. Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác.
- Tiêu chí 5. Kế hoạch - Tài chính.
- Tiêu chí 6. Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an
toàn thực phẩm.
- Tiêu chí 7. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và YHCT.
- Tiêu chí 8. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em.
- Tiêu chí 9. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
- Tiêu chí 10. Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc
xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy hoặc kế hoạch phát triển kinh tế -
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xã hội hàng năm của xã; Các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia
vào các hoạt động Chăm sóc sức khỏe.
2. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã
- Đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu theo quy định, đáp ứng nhu cầu phòng
bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, quản lý và sử dụng thuốc đúng quy chế an to àn, hợp lý
và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng kết hợp khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền với
y học hiện đại.
- Bố trí bác sỹ luân phiên về hỗ trợ chuyên môn cho các Trạm y tế xã Xím
Vàng; Làng Chếu; Háng Đồng; Song Pe; Chiềng Sại.
3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về
y tế; Phát hiện sớm và báo cáo kịp thời các bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ
Y tế, tăng cường giám sát chặt chẽ các dịch bệnh nguy hiểm, có biện pháp đề phòng
và khống chế không để có dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người tàn tật tại cộng đồng.
4. Củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế
- Khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Trạm y tế, duy tu bảo
dưỡng thường xuyên, định kỳ. Từng bước bổ sung các hạng mục công trình theo Bộ tiêu
chí quốc gia cho các Trạm y tế từ ngân sách và huy động sự đóng góp của nhân dân.
- Đối với các Trạm y tế đã xây dựng lâu, nay cơ sở vật chất đã xuống cấp và
chưa đủ diện tích, ngành y tế có trách nhiệm khảo sát và phối hợp với các ngành tham
mưu trình UBND huyện kế hoạch cải tạo sửa chữa và mở rộng qui mô đảm bảo đạt
các tiêu chí quốc gia về y tế xã.
- Thực hiện bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị theo đúng quy định. Sửa
chữa, bổ sung kịp thời các trang thiết bị hư hỏng.
- UBND cấp xã cần quy hoạch và bố trí đủ quỹ đất để xây dựng Trạm y tế có
vườn thuốc nam theo yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đối với những xã không
thể mở rộng diện tích Trạm y tế, cần thực hiện trồng các chậu cây thuốc mẫu hoặc có
tranh, ảnh cây thuốc mẫu để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc nam.
- Hàng năm UBND huyện cân đối, cấp ngân sách đầu tư mua sắm bổ sung
trang thiết bị y tế, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho y
tế tuyến xã.
5. Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ và kinh phí chi thường xuyên cho
Trạm y tế các xã, thị trấn
- Thực hiện đầy đủ chính sách đãi ngộ, động viên kịp thời đối với cán bộ y tế xã
trong công tác và học tập.
- Đảm bảo kinh phí chi thường xuyên cho Trạm y tế xã theo Thông tư liên tịch
số 119/2002/TTLT-BYT-BTC ngày 27/02/2002 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc
hướng dẫn nội dung chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã.
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- UBND các cấp có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời với những xã
đạt và duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động y tế
- Phối hợp các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân với các hoạt động của
các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn, hu y động các nguồn lực trong nhân dân và
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từng bước xã hội hóa công tác y tế, đặc biệt
tăng cường phối hợp với lực lượng quân y trong công tác phòng chống dịch bệnh,
thiên tai thảm họa, tập trung vào vùng sâu, vùng xa .
- Mở rộng quan hệ quốc tế, tận dụng mọi sự đầu tư, lồng ghép hoạt động các dự
án, chương trình trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện có hiệu
quả các dự án đầu tư cho công tác y tế.
- Tập trung huy động tổng hợp các nguồn vốn của các chương trình, dự án
trong và ngoài nước, nguồn vốn của trung ương, địa phương và huy động sự đóng góp
của xã hội, để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các Trạm y tế
xã, thị trấn.
7. Công tác tuyên truyền
Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, đa dạng
hóa các loại hình truyền thông và phù hợp với từng loại đối tượng. Chú trọng thực
hiện công tác truyền thông về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và c ác tiêu
chí quốc gia về y tế xã bằng nhiều kênh, nhiều hình thức. nhất là đối với đồng bào dân
tộc thiểu số, vùng khó khăn, để mọi người dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt
công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Lồng ghép công tác truyền thông về chăm sóc
sức khỏe cộng đồng với việc triển khai thực hiện các phong trào như: Làng Văn hóa,
Làng Sức khỏe và Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị tích cực đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực
hưởng ứng, tham gia hỗ trợ công tác thực hiện tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác bảo đảm
cho việc triển khai, thực hiện các nội dung của kế hoạch.
1. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu
Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác bảo đảm
cho việc triển khai, thực hiện các nội dung của kế hoạch.
2. Các nguồn vốn khác
- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Các nguồn vốn khác: Bao gồm vốn viện trợ, vốn vay, vốn đầu tư hợp pháp
của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư và tham gia xã hội
hoá y tế trên địa bàn huyện.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện, đôn đốc,
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã của các
xã, thị trấn.
- Tham mưu dự thảo quyết định của UBND huyện thành lập đoàn liên ngành
thẩm tra xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trình Hội đồng của tỉnh xét công nhận.
- Phổ biến nội dung Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến UBND xã, trạm Y tế và
các đơn vị liên quan.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm
duy trì tỷ lệ các xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã;
- Định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Y tế, UBND tỉnh kết
quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã của huyện.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu đưa chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã vào kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của huyện; cân đối, bố trí nguồn lực đầu
tư cho y tế xã theo đúng tiêu chí và tiến độ kế hoạch.
- Bố trí kinh phí cho ngành y tế trong nguồn kinh phí hàng năm để thực hiện Bộ
Tiêu chí quốc gia về Y tế xã và kinh phí khen thưởng cho các xã đạt Tiêu chí quốc gia
về y tế. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng quy định,
đúng mục đích và hiệu quả.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phối hợp với Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội
huyện thực hiện tốt công tác y tế học đường và chính sách bảo hiểm y tế trong các
trường học.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Căn cứ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện
đưa chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã vào kế hoạch xây dựng nông thôn
mới của huyện.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo các xã trong quá trình xây dựng và công
nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới phải đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã.
5. UBND xã, thị trấn
- Đưa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND thực hiện Bộ tiêu chí quốc
gia về y tế xã năm 2021 và những năm tiếp theo.
- Xây dựng kế hoạch giữ vững xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế. Huy động các
nguồn lực thực hiện tốt công tác xã hội hoá y tế tại địa phương.
- Sử dụng kinh phí hỗ trợ tiết kiệm, đúng mục đích và đúng Luật Ngân sách nhà
nước về xây dựng xã đạt tiêu chí QGVYT;.

5
- Thực hiện các nhiệm vụ và chỉ đạo UBND cấp các ngành, đoàn thể, bản, tiểu
khu thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 4667/QĐ -BYT
ngày 07/11/2014.
6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân
phối hợp, hưởng ứng tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y
tế xã năm 2021 trên địa bàn huyện.
Trên đây là Kế hoạch duy trì xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2021
của UBND huyện Bắc Yên. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sở Y tế tỉnh Sơn La;
KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Các phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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