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Số: 2769/BYT-KH-TC 
V/v báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện 

Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 

05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới 

y tế cơ sở trong tình hình mới. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020 

 

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

Ngày 5/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Quyết định 2348), trong 

đó yêu cầu “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ 

chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án tại địa phương, định kỳ hằng 

năm báo cáo Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực 

hiện Đề án và đề xuất các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc”. Bộ 

Y tế đã ban hành Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT ngày 19/12/2017 

của Bộ Y tế triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ 

sở theo Quyết định số 2348 (giai đoạn 2018 - 2020). 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung nêu trên, 

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo 

cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 2348, thời gian từ ngày 

05/12/2016 đến hết ngày 31/12/2019 (theo Đề cương báo cáo kèm theo), gửi về 

Bộ Y tế trước ngày 04 tháng 6 năm 2020 (đồng thời gửi file điện tử pdf và 

word/excel qua địa chỉ ytcs.khtc@moh.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 

Trân trọng cám ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Các Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý 

Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg 

ngày 05/12/2016 phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ 

sở trong tình hình mới  

 

I. Tổ chức, triển khai thực hiện 

1. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; 

2. Việc xây dựng kế hoạch triển khai của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: 

- So với các mục tiêu đến năm 2020 

- So với các mục tiêu đến năm 2025 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ: 

2.1. Củng cố, hoàn thiện tổ chức của mạng lưới y tế cơ sở 

2.2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở: nội dung này 

chú ý đánh giá kỹ nội dung: 

- Thực hiện ứng dụng CNTT vào các hoạt động của y tế cơ sở 

- Thực hiện triển khai Hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử 

2.3. Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

2.4. Đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động y tế cơ sở 

2.5. Tiếp tục đầu tư để hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở 

III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

1. Tồn tại, hạn chế 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

IV. Nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến hết năm 2020 và đến năm 2030 

1. Nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020 

2. Nhiệm vụ, giải pháp đến hết năm 2025  

V. Kiến nghị, đề xuất: 

1. Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

2. Với Bộ Y tế và các Bộ Ngành liên quan 

 

(xin gửi file word về địa chỉ ytcs.khtc@moh.gov.vn để tổng hợp) 
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Phụ lục 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

 

TT Chỉ số 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

KH 

2020 

KH 

2025 

I Thông tin chung       

1 Dân số của tỉnh       

2 Tổng số xã, phường, thị trấn       

3 
Tổng số trạm y tế xã, phường, thị 

trấn (viết tắt là TYT xã) 
     

 

4 Tổng số thôn, bản, ấp       

II Thôn, bản       

1 
Số y tế thôn bản có nhân viên y tế 

hoạt động 
     

 

2 

Số nhân viên y tế thôn bản đã 

được đào tạo > 3 tháng theo 

khung chương trình đào tạo của 

Bộ Y tế 

     

 

III Tuyến xã       

1 
Số dân được quản lý bằng hồ sơ 

sức khỏe điện tử 
     

 

 
- Nhà cung cấp phần mềm QL 

HSSK (Viettel, VNPT…) 
     

 

2 
Số người được kiểm tra sức khỏe 

định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 năm 
     

 

3 Số xã được phân loại theo Bộ tiêu 

chí quốc gia y tế xã, trong đó 
      

 - Số xã vùng 1       

 - Số xã vùng 2       

 - Số xã vùng 3       

4 Số xã đạt Tiêu chí quốc gia 2011-

2020, trong đó 
      

 - Số xã vùng 1       

 - Số xã vùng 2       

 - Số xã vùng 3       

5 Số trạm y tế xã chia theo mức độ 

kiên cố 
      

 - Kiên cố       

 - Bán kiên cố       

 - Thiếu kiên cố và đơn sơ       

6 Số TYT xã có bác sỹ (thường trú)       

7 Số TYT xã có bác sĩ làm việc       

8 Số TYT xã có YSSN/NHS       

9 Số TYT xã có đủ điều kiện khám, 

chữa bệnh BHYT 
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TT Chỉ số 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

KH 

2020 

KH 

2025 

10 Số TYT xã thực hiện được >80% 

danh mục dịch vụ kỹ thuật của 

tuyến xã (chỉ tiêu trong Nghị 

quyết 20-NQ/TW) 

      

11 Số TYT xã đã được đầu tư kiên 

cố (không cần đầu tư cải tạo, xây 

mới) 

      

12 Số TYT xã thực hiện quản lý 

bệnh nhân tăng huyết áp 
      

13 Số TYT xã thực hiện quản lý 

bệnh nhân đái tháo đường 
      

14 Số TYT xã  triển khai dự phòng, 

quản lý điều trị bệnh không lây 

nhiễm (%) 

      

III Tuyến huyện       

1 Tổng số TTYT huyện       

2 Số TTYT huyện đa chức năng 

(dự phòng+điều trị) 
      

3 Số TTYT huyện độc lập với 

BVĐK huyện 
      

3 Số huyện nhập trung tâm dân số 

vào TTYT huyện 
      

4 Số TTYT huyện quản lý TYT xã       

5 Số TTYT huyện thực hiện được 

>80% danh mục dịch vụ kỹ thuật 

của tuyến huyện (chỉ tiêu trong 

Nghị quyết 20-NQ/TW) 

      

 

Lưu ý: Xin gửi file excel về địa chỉ ytcs.khtc@moh.gov.vn để tổng hợp 
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Phụ lục 2. Danh sách xã chưa đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã  

giai đoạn đến năm 2030 

 

Tên xã Huyện Lý do chưa  

đạt chuẩn 

Kế hoạch thực hiện  

để đạt chuẩn 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Lưu ý: Xin gửi file excel về địa chỉ ytcs.khtc@moh.gov.vn để tổng hợp 
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Phụ lục 3. Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 cho y tế cơ sở 

 

Nội dung Phân 

loại vùng  

(1,2, 3) 

Ước kinh 

phí (triệu 

đồng) 

Nguồn* Loại đầu tư 

(ghi rõ: xây 

mới, cải tạo) 

Ghi chú (nếu 

cần thuyết 

minh thêm nhu 

cầu đầu tư) 

(1) (2) (3) (3) (4) (5) 

I. TYT xã      

1. Cơ sở hạ tầng      

TYT xã…..      

TYT xã…..      

…      

2. Trang thiết bị      

TYT xã….      

TYT xã….      

…      

III. Trung tâm y 

tế/BV huyện 

     

1. Cơ sở hạ tầng      

TTYT huyện…      

TTYT huyện…      

…      

2. Trang thiết bị      

TTYT huyện...      

TTYT huyện...      

….      

TỔNG      

 
* Nguồn: ghi rõ NSĐP, ODA WB, ODA ADB, các CTMTQG nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững, dân tộc-miền núi…, nếu chưa bố trí được nguồn thì ghi rõ “chưa có”. 

 

 

Lưu ý: Xin gửi file excel về địa chỉ ytcs.khtc@moh.gov.vn để tổng hợp 
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