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V/v tổng hợp báo cáo ngân 

sách chi Y tế- Dân số giai đoạn 

2018-2020 của địa phương. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị TW 6 

khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

trong tình hình mới, Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội đã nêu rõ “Ưu 

tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi 

ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ 

sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm 

thần...; dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng”.  

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị TW 6 

khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã nêu rõ: “Đầu tư cho công tác 

dân số là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy 

mạnh xã hội hóa; tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để bảo đảm nguồn lực cho công 

tác dân số”. 

Để có cơ sở đánh giá tình hình phân bổ ngân sách chi cho Y tế - Dân số 

trong giai đoạn 2018-2020 để đề xuất phương án xây dựng hệ thống định mức 

phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2021, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình giao 

dự toán ngân sách chi cho Y tế - Dân số địa phương giai đoạn 2018-2020. 

Báo cáo xin được lập theo mẫu biểu kèm theo, gửi Bộ Y tế trước ngày 

20/5/2020, đồng thời gửi file excel qua thư điện tử: pmnga72@yahoo.com.vn. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Phạm Thị Minh Nga, số điện thoại: 0912 

248 060.  

Bộ Y tế mong nhận được phối hợp chặt chẽ của các địa phương để có báo 

cáo đầy đủ, chính xác, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo các Ủy ban của Quốc hội, 

Chính phủ theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Lưu: Văn thư, KH-TC. 
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THỨ TRƯỞNG 
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