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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày         tháng      năm 2021 

Kính gửi: ...............................................................................................

Thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội 
khóa XIV về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 
2030;

Ngày 10/12/2020 Ủy ban Dân tộc đã có Tờ trình số 1728/TTr-UBDT 
trình Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 
Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Trong đó, Dự án 7- Chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng 
chống suy dinh dưỡng trẻ em do Bộ Y tế đề xuất có hoạt động “Đầu tư xây 
dựng mới, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho trạm y 
tế xã và cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho Trung 
tâm y tế huyện”. Để có đủ cơ sở báo cáo Hội đồng thẩm định nhà nước và Thủ 
tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, 
thành phố khẩn trương rà soát và đề xuất nhu cầu đầu tư, nguồn vốn đầu tư cho 
nội dung trên, cụ thể:

1. Đầu tư xây dựng mới, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị 
thiết yếu cho TYT xã (không trùng lắp với danh mục các trạm được đầu tư từ 
các nguồn vốn viện trợ)

- Danh mục trạm y tế xã đầu tư xây mới là các trạm chưa kiên cố và nhu 
cầu kinh phí (cả giai đoạn 2021-2025 và phân chia theo từng năm);

- Danh mục trạm y tế xã đầu tư cải tạo, sửa chữa là các trạm chưa kiên cố, 
xuống cấp, hư hỏng và nhu cầu kinh phí (cả giai đoạn 2021-2025 và phân chia 
theo từng năm);

- Danh mục trạm y tế xã cần bổ sung trang thiết bị y tế (các trang thiết bị 
cơ bản), túi truyền thông cho các trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn bản và nhu 
cầu kinh phí (cả giai đoạn 2021-2025 và phân chia theo từng năm).

2. Cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho TTYT 
huyện (không trùng lắp với danh mục các Trung tâm y tế được đầu tư từ các 
nguồn vốn viện trợ): Danh mục Trung tâm y tế huyện đầu tư xây dựng, sửa 



chữa, cải tạo và bổ sung các trang thiết bị y tế cần thiết thuộc vùng miền núi thật 
sự khó khăn, khoảng cách địa lý khó khăn với tuyến tỉnh (trong số các huyện 
nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ) và nhu cầu kinh phí (cả giai đoạn 2021-2025 và phân chia theo từng năm).

Đề xuất của các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch- Tài 
chính) đồng thời qua email: ytcs.khtc@moh.gov.vn trước ngày 10/3/2020 để 
tổng hợp và báo cáo Hội đồng thẩm định nhà nước và Thủ tướng Chính phủ xem 
xét phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Vụ GSTĐĐT (Bộ KHĐT);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

[daky]

Nguyễn Trường Sơn



Danh sách các tỉnh có xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi và có huyện nghèo 
theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

TT TỈNH TT TỈNH

1 Bắc Giang 25 Bà Rịa - Vũng Tàu

2 Bình Phước 26 Kon Tum

3 Cao bằng 27 Trà Vinh

4 Gia Lai 28 Vĩnh Phúc

5 TP. Hà Nội 29 Bắc Kạn

6 Hậu Giang 30 Hà Giang

7 Hòa Bình 31 Khánh Hòa

8 Lai Châu 32 Thừa Thiên Huế

9 Lào Cai 33 Đắk Lắk

10 Nghệ An 34 Đắk Nông

11 Ninh Bình 35 Lâm Đồng

12 Ninh Thuận 36 Quảng Nam

13 Phú Thọ 37 Phú Yên

14 Quảng Ngãi 38 An Giang

15 Quảng Ninh 39 Kiên Giang

16 Quảng Trị 40 TP. Cần Thơ

17 Sơn La 41 Quảng Bình

18 Thái Nguyên 42 Bình Định

19 Thanh Hóa 43 Sóc Trăng

20 Tuyên Quang 44 Vĩnh Long

21 Yên Bái 45 Đồng Nai

22 Lạng Sơn 46 Hà Tĩnh

23 Điện Biên 47 Bình Thuận

24 Cà Mau 48 Bạc Liêu



Phụ lục 1: Thực trạng y tế các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi và nhu cầu giai đoạn 2021-2025

Nhu cầu đầu tư cơ sở vật  
chất 2021-2025

Nhu cầu đầu tư trang thiết 
bị 2021-2025

TT Tên xã Vùng 
(1, 2, 3)

Tên 
huyện

Tóm tắt thực trạng 
y tế xã (cơ sở vật 
chất, nhân lực, 

trang thiết bị, hoạt 
động, đạt tiêu chí)1 

Nhu 
cầu 2

Kinh phí 
(tr đ)

Nguồn3 Nhu 
cầu 2

Kinh phí 
(tr đ)

Nguồn3

Nhu cầu 
đào tạo  

2021-20254

Hỗ trợ 
khác5 

I Xây mới
1

….
II Cải tạo, sửa chữa
1

….
III Bổ sung trang thiết bị

1 Mô tả tóm tắt thực trạng y tế xã: tổng dân số xã; đã đạt tiêu chí quốc gia y tế xã? nhân lực (tổng số nhân lực, có bác sỹ thường trực…); cơ sở vật chất (tốt, 
cần sửa chữa, cần xây mới); hoạt động (số lượt KCB bình quân/tháng, số bệnh nhân tăng huyết áp quản lý, số bệnh nhân đái tháo đường quản lý tại trạm y 
tế xã…).
2 Loại đầu tư: ghi rõ cải tạo hoặc xây mới hoặc không có nhu cầu.
3 Nguồn: nếu đã dự kiến bố trí được nguồn, ghi rõ ngân sách địa phương, dự án Hỗ trợ y tế cơ sở vay vốn WB, Dự án hỗ trợ y tế cơ sở vay vốn ADB, 
CTMTQG nông thôn mới, CTMTQG giảm nghèo bền vững, CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…; nếu chưa bố 
trí được nguồn thì ghi rõ “chưa có”.
4 Đào tạo: ghi rõ nhu cầu dào tạo loại hình đào tạo (ngắn hạn/dài hạn), lĩnh vực đào tạo (nếu đã có dự án/chương trình hỗ trợ khác thì ghi rõ là đã có 
nguồn hỗ trợ và không có nhu cầu
5 Khác: ghi rõ nhu cầu hỗ trợ cụ thể



Phụ lục 2: Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cho TTYT huyện và nhu cầu giai đoạn 2021-2025
Nhu cầu đầu tư cơ sở vật  

chất 2021-2025
Nhu cầu đầu tư trang thiết 

bị 2021-2025
TT Tên huyện Nhóm 

(1, 2, 3)
Tóm tắt thực trạng 

(cơ sở vật chất, nhân 
lực, trang thiết bị, 
hoạt động, đạt tiêu 

chí)1 
Nhu 
cầu 2

Kinh phí 
(tr đ)

Nguồn3 Nhu 
cầu 2

Kinh phí 
(tr đ)

Nguồn3

Nhu cầu 
đào tạo  

2021-20254

Hỗ trợ 
khác5 

1 Mô tả tóm tắt thực trạng Trung tâm y tế huyện: tổng dân số, nhân lực (tổng số nhân lực, có bác sỹ thường trực…); cơ sở vật chất (tốt, cần sửa chữa, cần 
xây mới); hoạt động (số lượt KCB bình quân/tháng …).
2 Loại đầu tư: ghi rõ cải tạo hoặc xây mới hoặc không có nhu cầu.
3 Nguồn: nếu đã dự kiến bố trí được nguồn, ghi rõ ngân sách địa phương, dự án Hỗ trợ y tế cơ sở vay vốn WB, Dự án hỗ trợ y tế cơ sở vay vốn ADB, 
CTMTQG nông thôn mới, CTMTQG giảm nghèo bền vững, CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…; nếu chưa bố 
trí được nguồn thì ghi rõ “chưa có”.
4 Đào tạo: ghi rõ nhu cầu dào tạo loại hình đào tạo (ngắn hạn/dài hạn), lĩnh vực đào tạo (nếu đã có dự án/chương trình hỗ trợ khác thì ghi rõ là đã có 
nguồn hỗ trợ và không có nhu cầu
5 Khác: ghi rõ nhu cầu hỗ trợ cụ thể




