
 

 

KHUNG 

Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm  

và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 tỉnh/thành phố….. 

 

(Khung tham khảo cho các địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối 

loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025) 

 

Phần 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2015-2021 

1. Thông tin chung 

Thông tin tóm tắt về địa phương (dân số, hệ thống y tế, đặc điểm kinh tế, 

xã hội…) 

2. Kết quả triển khai thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2015-2021 

Trên cơ sở Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái 

tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây 

nhiễm, khác giai đoạn 2015 – 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ-

TTg ngày 20/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chiến lược quốc gia và Kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần của địa 

phương; 

Tổ chức báo cáo đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại địa phương giai đoạn 2015-2021 kèm 

theo các số liệu cụ thể, tập trung vào kết quả triển khai thực hiện các giải pháp, 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

2.1. Thực hiện các chính sách, pháp luật và phối hợp liên ngành: 

Kết quả triển khai thực hiện Luật, các chính sách, quy định pháp luật về 

kiểm soát yếu tố nguy cơ và thúc đẩy các yếu tố tăng cường sức khỏe để phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm tại địa phương, tập trung vào các lĩnh vực: phòng, 

chống tác hại thuốc lá; phòng, chống tác hại của rượu bia; bảo đảm dinh dưỡng 

hợp lý; tăng cường vận động thể lực. Kết quả chỉ đạo của Chính quyền, vai trò, 

nhiệm vụ, kết quả hoạt động của các Sở, ban, ngành trong phối hợp triển khai. 

2.2. Truyền thông và vận động xã hội: 

Kết quả triển khai các chương trình, đề án về truyền thông, vận động xã 

hội thực hiện phòng chống bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe tâm thần; 

triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam; xây dựng cộng đồng nâng cao sức 

khỏe; phát động, triển khai các phong trào nâng cao sức khỏe ở cộng đồng. 

2.3. Tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ và chuyên môn kỹ thuật 

(cung cấp thông tin, số liệu cụ thể của từng hoạt động): 
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- Kết quả, số liệu về sàng lọc phát hiện sớm; dự phòng cho người nguy cơ 

cao; quản lý điều trị và chăm sóc người mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn 

sức khỏe tâm thần. 

- Kiện toàn, phát triển hệ thống, mạng lưới phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần các tuyến. 

- Triển khai các đề án, kế hoạch về dự phòng, phát hiện và quản lý điều trị 

tại tuyến y tế cơ sở; tập huấn nâng cao năng lực các tuyến; triển khai các quy 

định, chính sách, hướng dẫn chuyên môn; bảo đảm thuốc, trang thiết bị thiết yếu 

cho các tuyến… 

2.4. Về nguồn lực 

- Phát triển nguồn nhân lực cho phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

- Nguồn kinh phí thực hiện qua từng năm bao gồm: nguồn ngân sách Nhà 

nước, nguồn bảo hiểm y tế, nguồn xã hội hóa, nguồn hợp pháp khác… 

- Kết quả đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất; cung ứng thuốc 

và vật tư thiết yếu; ứng dụng công nghệ thông tin cho dự phòng, phát hiện, chẩn 

đoán, điều trị các bệnh không lây nhiễm tại các tuyến. 

2.5. Kết quả hoạt động nghiên cứu, theo dõi, giám sát, quản lý thông tin 

số liệu và hợp tác quốc tế trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

2.6. Kết quả các hoạt động của các sở, ngành theo lĩnh vực phụ trách 

2.7. Kết quả các hoạt động khác 

3. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược 

cho giai đoạn 2015-2020 (số liệu thông qua điều tra hoặc ước tính): 

TT Mục tiêu/Chỉ tiêu  Chỉ tiêu 

đặt ra đến 

năm 2020 

Ước thực 

hiện 

Đánh giá:  

Đạt/Không 

đạt 

Lý do (Nếu 

không đạt 

nêu rõ lý do) 

 Mục tiêu 1     

1 Chỉ tiêu 1:     

2 Chỉ tiêu 2:     

3 Chỉ tiêu 3:     

… ……     

 Mục tiêu 2     

1 Chỉ tiêu 1     

2 Chỉ tiêu 2     

3 Chỉ tiêu 3:     

 …     

4. Đánh giá các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Đánh giá đầy đủ các yếu kém, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh 

nghiệm rút ra để có biện pháp khắc phục cho giai đoạn 2022-2025.      
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Phần 2. KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM VÀ 

RỐI LOẠN SỨC KHỎE TÂM THẦN GIAI ĐOẠN 2022-2025 

 Xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức 

khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 của địa phương để trình UBND tỉnh/thành 

phố phê duyệt. 

 Việc xây dựng Kế hoạch căn cứ Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 

29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 

(gọi tắt là Quyết định 155/QĐ-TTg ngày 29/01/2022), các văn bản pháp luật liên 

quan và kết quả đánh giá hoạt động tại địa phương giai đoạn 2015-2021, tập 

trung vào một số nội dung sau: 

 1. Mục tiêu, chỉ tiêu 

 Căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu được phê duyệt tại Quyết định 155/QĐ-

TTg ngày 29/01/2022 để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của địa phương; 

tập trung vào xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc phạm vi tỉnh, thành phố báo 

cáo, đánh giá (xem Phụ lục 1. Danh mục các mục tiêu, chỉ tiêu được phê duyệt 

tại Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

 Tùy theo kết quả hoạt động đã thực hiện, các địa phương có thể điều 

chỉnh chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu thực tế nhưng không nên thấp hơn so với chỉ 

tiêu quốc gia, đồng thời rà soát để bổ sung các chỉ tiêu ưu tiên, đặc thù của địa 

phương nếu có. 

 Ngoài các chỉ tiêu về y tế, tổ chức rà soát, bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu 

hoạt động của các sở, ngành khác để thực hiện kế hoạch theo chức năng và lĩnh 

vực phụ trách. 

 2. Các giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu 

 Xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện cho giai đoạn 

2022-2025. Với mỗi hoạt động/nhiệm vụ cần xác định cụ thể nội dung hoạt 

động, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện, số lượng/sản phẩm/kết quả cần đạt 

cho từng năm. Tập trung vào các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 2.1. Tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các 

chính sách:  

 - Hoạt động chỉ đạo, phân công đơn vị thực hiện, phối hợp của các sở, 

ngành, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí.  

 - Tổ chức triển khai các quy định, chính sách pháp luật về phòng, chống 

yếu tố nguy cơ, dự phòng BKLN và rối loạn sức khỏe tâm thần thuộc ngành y tế 

và các sở, ngành liên quan. 

 2.2. Truyền thông và nâng cao sức khỏe để giảm thiểu các hành vi nguy 

cơ, dự phòng mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần: 

 Xác định nội dung truyền thông; xây dựng tài liệu truyền thông; tổ chức 

triển khai truyền thông bằng các hình thức phù hợp. 
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 Các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách để tổ 

chức triển khai các chương trình, đề án liên quan tại địa phương: 

 - Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Chương trình, kế hoạch truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Chương trình, đề án tăng cường vận động thể lực cho người dân ở cộng 

đồng để nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật.  

- Kế hoạch quốc gia Truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong 

khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây 

nhiễm khác giai đoạn 2018-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 2033/QĐ-

BYT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho 

trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh không lây 

nhiễm giai đoạn 2018-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 

08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

 2.3. Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm, quản lý, 

điều trị, chăm sóc người bệnh:  

 Xác định các dịch vụ cần cung cấp (sàng lọc phát hiện sớm bệnh; theo 

dõi, tư vấn, dự phòng cho người nguy cơ cao và tiền bệnh; quản lý điều trị và 

chăm sóc cho người mắc bệnh).  

 Với mỗi dịch vụ/hoạt động: cần làm rõ nội dung hoạt động/dịch vụ, hình 

thức thực hiện, đối tượng hưởng thụ, đơn vị thực hiện (triển khai những hoạt 

động gì? đơn vị nào thực hiện ở tuyến tỉnh, huyện, xã), và dự kiến các chỉ tiêu, 

kết quả cho từng năm. 

 2.4. Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần: 

 - Các nhiệm vụ, hoạt động để củng cố, tăng cường, mở rộng hoặc thành 

lập các đơn vị/bộ phận chuyên môn về cơ sở vật chất, con người, trang thiết bị, 

giao chức năng nhiệm vụ tại mỗi tuyến:  

 + Củng cố, tăng cường Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã và đơn vị liên quan. 

 + Củng cố, tăng cường mạng lưới lĩnh vực chuyên ngành tuyến tỉnh, 

huyện và xã (mạng lưới phòng, chống bệnh tim mạch, đái tháo đường; phòng 

chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản; phòng, chống ung thư; 

chăm sóc sức khỏe tâm thần). 

  - Hoạt động tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác dự 

phòng, phát hiện, quản lý điều trị và chăm sóc người bệnh không lây nhiễm và 

rối loạn sức khỏe tâm thần. 

 - Hoạt động tổ chức tập huấn, tập huấn lại cho cho cán bộ y tế từng tuyến 

để nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện và quản lý điều trị bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần (nội dung đào tạo tập huấn, đối tượng đào 

tạo tập huấn, đơn vị thực hiện và số lượng lớp/học viên tập huấn từng năm). 
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 - Hoạt động kiểm tra giám sát, chỉ đạo tuyến dưới (bao gồm nội dung, đơn 

vị thực hiện, tần suất giám sát của các đơn vị tuyến tỉnh, tuyến huyện…) 

 - Hoạt động bảo đảm các điều kiện thiết yếu tại Trạm Y tế xã (thực hiện 

đầy đủ các quy định về cấp giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề; phân 

công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu chuyên môn làm cơ sở cho việc kiểm tra giám sát, 

đánh giá kết quả thực hiện; bảo đảm danh mục chuyên môn kỹ thuật, thuốc, 

trang thiết bị, xét nghiệm, vật tư và các quy định về tài chính, bảo hiểm y tế).  

 - Kế hoạch, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống 

bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

 2.5. Phát triển hệ thống giám sát, quản lý thông tin, báo cáo thống kê bệnh 

không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và yếu tố nguy cơ gây bệnh 

 - Giao đơn vị đầu mối, phân công nhiệm vụ về giám sát, quản lý thông tin 

số liệu, báo cáo thống kê về BKLN và rối loạn sức khỏe tâm thần tại các tuyến 

 - Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát, thống kê báo cáo 

 - Xây dựng các mô hình điểm, thực hiện các điều tra khảo sát thích hợp 

 - Thực hiện Điều tra, nghiên cứu chuyên ngành 

 - Tổ chức thống kê báo cáo về bệnh không lây nhiễm theo quy định. 

 2.6. Các nhiệm vụ và hoạt động trọng tâm, ưu tiên khác của địa phương 

 3. Kinh phí 

 Xác định nguồn kinh phí, dự kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch theo các 

nội dung hoạt động đã xây dựng kèm theo Bảng tổng hợp đề xuất kinh phí chi 

tiết cho từng năm. 

 Nguồn kinh phí thực hiện bao gồm: 

 - Nguồn ngân sách nhà nước  

 - Nguồn do quỹ bảo hiểm y tế chi trả 

 - Nguồn Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá 

 - Nguồn xã hội hóa  

 - Nguồn hợp pháp khác 

 4. Tổ chức thực hiện 

 - Căn cứ nội dung trong phần Tổ chức thực hiện tại Quyết định số 

155/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để giao trách nhiệm 

cho các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách. 

- Sở Y tế phối hợp hướng dẫn, tổ chức triển khai Kế hoạch tại địa phương; 

kiểm tra đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế 

hoạch; chủ trì xây dựng và triển khai Kế hoạch dự phòng, phát hiện, quản lý 

điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính, hen phế quản và rối loạn sức khỏe tâm thần tại địa phương và các đề án, 
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nhiệm vụ liên quan của ngành y tế tại Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 

29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

 5. Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch 

 5.1.Mục đích:  

 Hoạt động theo dõi đánh giá để: (1) thu thập có hệ thống những thông tin 

về quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch 

của địa phương; (2) xem xét mức độ thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể 

trong kế hoạch theo từng giai đoạn thực hiện hoặc khi kết thúc kì kế hoạch. 

 5.2. Yêu cầu đối với theo dõi đánh giá kế hoạch: 

 - Thống nhất bộ công cụ, chỉ số để theo dõi, giám sát đánh giá hoạt động 

trên cơ sở đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và các kết quả/sản phẩm đầu 

ra của từng hoạt động. 

 - Triển khai các hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá định kỳ, hằng năm, 

đột xuất tại tất cả các tuyến.  

 - Tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch đúng tiến độ. 

 5.3. Tổ chức theo dõi, đánh giá: 

 - Phân công đơn vị làm đầu mối theo dõi và đánh giá Kế hoạch.  

 - Lập kế hoạch theo dõi đánh giá; xây dựng bộ công cụ, chỉ số theo dõi 

đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch.  

 (Xem hướng dẫn tại Phụ lục 2. Cách tính, nguồn số liệu, đơn vị báo cáo, 

đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu được phê duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-TTg 

ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) 

 - Triển khai theo dõi, đánh giá (thông qua thu thập, phân tích thông tin, số 

liệu từ các nguồn: báo cáo kết quả hoạt động của các đơn vị; số liệu báo cáo 

thống kê của các đơn vị; các điều tra, khảo sát thích hợp; các nguồn khác. 

 - Tổ chức sơ kết giữa kỳ và tổng kết Kế hoạch. 

 6. Các bảng biểu, phụ lục kèm theo  
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Phụ lục 1. Danh mục các mục tiêu, chỉ tiêu được phê duyệt tại Quyết định 

số 155/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ  

 

Tên chỉ tiêu 

Chỉ tiêu do 

trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Chỉ tiêu do 

tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

 Mục tiêu 1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính 

quyền, tăng cường phối hợp liên ngành, hoàn thiện các chính 

sách về phòng, chống BKLN và RLSKTT 

  

1 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch liên 

ngành phòng, chống BKLN và RLSKTT giai đoạn 2022-2025 
X X 

2 Ban hành đầy đủ các quy định, chính sách để kiểm soát yếu tố 

nguy cơ, dự phòng BKLN và RLSKTT 
X  

 Mục tiêu 2. Giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính để dự 

phòng mắc BKLN và RLSKTT 
  

3 90% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) và các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện truyền thông phòng, chống tác 

hại của thuốc lá, rượu, bia, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng 

cường vận động thể lực, phát hiện sớm BKLN và RLSKTT 

X X 

4 Ít nhất 80% người từ 13 tuổi trở lên được truyền thông về phòng 

chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, bảo đảm dinh dưỡng hợp 

lý, tăng cường vận động thể lực phù hợp 

X X 

5 Ít nhất 80% người từ 40 tuổi trở lên được truyền thông, cung cấp 

thông tin, hướng dẫn để biết theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm 

BKLN và RLSKTT 

X X 

6 Giảm tỷ lệ uống rượu, bia mức nguy hại ở nam giới từ 18 tuổi trở 

lên còn dưới 35%, giảm tỷ lệ hiện uống rượu, bia ở người 13 đến 

17 tuổi còn dưới 20% 

X  

7 Giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên còn dưới 37% X  

8 Giảm mức tiêu thụ muối trung bình của người từ 18 tuổi trở lên 

còn dưới 7 gam/người/ngày 
X  

9 Giảm tỷ lệ thiếu vận động thể lực ở người từ 18 tuổi trở lên còn 

dưới 22% 
X  

 Mục tiêu 3. Tăng tỷ lệ phát hiện, quản lý điều trị, chăm sóc 

người mắc BKLN và RLSKTT 
  

  Quản lý dự phòng nguy cơ cao, tiền bệnh:   

10 Ít nhất 70% người phát hiện bị thừa cân, béo phì được thực hiện 

các biện pháp tư vấn kiểm soát thừa cân, béo phì phù hợp 
X X 

11 Ít nhất 70% người phát hiện nguy cơ tim mạch được thực hiện 

các biện pháp quản lý điều trị dự phòng theo quy định 
X X 

12 Ít nhất 50% người từ 18 tuổi trở lên được sàng lọc và can thiệp 

giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia 
X X 

 Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp:   

13 Ít nhất 50% người trưởng thành trong đó 80% người từ 40 tuổi trở 

lên được đo huyết áp 1 lần/năm để phát hiện sớm tăng huyết áp 
X X 

14 Ít nhất 50% người mắc tăng huyết áp được phát hiện; 50% số người X X 
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Tên chỉ tiêu 

Chỉ tiêu do 

trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Chỉ tiêu do 

tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

phát hiện bệnh được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn 

 Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị đái tháo đường, tiền đái tháo 

đường: 
  

15 Ít nhất 70% người từ 40 tuổi trở lên được sàng lọc bằng phiếu đánh 

giá nguy cơ và/hoặc xét nghiệm đường máu 1 lần/năm để phát hiện 

sớm đái tháo đường 

X X 

16 Ít nhất 55% người mắc đái tháo đường được phát hiện và 55% số 

người phát hiện bệnh được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên 

môn; 30% người tiền đái tháo đường được phát hiện và 50% số phát 

hiện được can thiệp dự phòng, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn 

X X  

 Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị bệnh hô hấp mạn tính:   

17 Ít nhất 60% người từ 40 tuổi trở lên được khám sàng lọc định kỳ 1 

lần/năm để xác định nguy cơ bệnh hô hấp mạn tính 
X X 

18 Ít nhất 50% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được phát 

hiện ở giai đoạn trước khi có biến chứng và 50% số người phát hiện 

bệnh được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn 

X X 

19 Ít nhất 50% người bệnh hen phế quản được phát hiện ở giai đoạn 

trước khi có biến chứng và 50% số người phát hiện bệnh được điều 

trị đạt kiểm soát hen trong đó 20% đạt kiểm soát hoàn toàn 

X X 

 Sàng lọc, phát hiện bệnh ung thư:   

20 Ít nhất 40% người thuộc đối tượng sàng lọc được định kỳ sàng lọc 

ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng theo 

hướng dẫn sàng lọc từng loại ung thư 

X X 

21 Ít nhất 40% số người mắc một số bệnh ung thư được phát hiện ở 

giai đoạn sớm (đối với những bệnh ung thư nếu được phát hiện sớm 

có giá trị nâng cao hiệu quả điều trị) 

X  

 Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị rối loạn sức khỏe tâm thần:   

22 Ít nhất 40% người thuộc đối tượng sàng lọc được định kỳ sàng lọc 

một số rối loạn sức khỏe tâm thần theo hướng dẫn sàng lọc từng 

bệnh 

X X 

23 Phát hiện được ít nhất 70% người mắc tâm thần phân liệt và động 

kinh, 50% người mắc trầm cảm, 30% người bị sa sút trí tuệ và một 

số rối loạn tâm thần khác 

X X 

24 Quản lý điều trị ít nhất 80% người bệnh tâm thần phân liệt, 70% 

người bệnh động kinh và 50% người bệnh trầm cảm đã được phát 

hiện 

X X 

 Mục tiêu 4. Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống để bảo 

đảm cung cấp dịch vụ phòng, chống BKLN và RLSKTT 
  

25 85% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cơ sở phòng, chống 

ung thư để triển khai thực hiện dự phòng, phát hiện, chẩn đoán và 

quản lý điều trị bệnh ung thư 

X X 

26 Ít nhất 70% số huyện và tương đương (sau đây gọi chung là huyện) 

có cơ sở y tế triển khai khám, chẩn đoán, quản lý điều trị bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo quy định 

X X 
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Tên chỉ tiêu 

Chỉ tiêu do 

trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Chỉ tiêu do 

tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

27 95% số Trung tâm Y tế huyện triển khai khám, chẩn đoán, quản lý 

điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường theo quy định 
X X 

28 95% Trạm Y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có ít nhất 3 

nhóm thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp, 2 nhóm thuốc điều trị 

bệnh đái tháo đường và có thuốc thiết yếu cho điều trị bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo danh mục quy định 

X X 

29 95% số Trạm Y tế xã thực hiện dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị 

tăng huyết áp, đái tháo đường và các BKLN khác theo quy định 
X X 

30 100% số huyện có cơ sở y tế thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị 

cho người bệnh tâm thần phân liệt và động kinh; 60% số huyện có 

cơ sở y tế thực hiện chẩn đoán, điều trị, quản lý cấp thuốc cho 

người bệnh trầm cảm và 50% số huyện có cơ sở y tế thực hiện 

quản lý cấp thuốc điều trị cho người mắc một số rối loạn sức khỏe 

tâm thần khác 

X X 

31 100% số Trạm Y tế xã thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị cho 

người bệnh tâm thần phân liệt và động kinh; 50% số Trạm Y tế xã 

quản lý cấp thuốc điều trị cho người bệnh trầm cảm 

X X 

32 100% cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần các tuyến được đào tạo tập huấn 

về dự phòng, giám sát, phát hiện, quản lý, chẩn đoán, điều trị bệnh 

theo quy định 

X X 

 Mục tiêu 5. Phát triển hệ thống giám sát, quản lý thông tin, 

thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe 

tâm thần và các yếu tố nguy cơ 

  

33 Tổ chức điều tra khảo sát để thu thập, công bố số liệu về các yếu 

tố nguy cơ phổ biến của bệnh không lây nhiễm 5 năm/1 lần 
X  

34 100% đơn vị ghi nhận ung thư thực hiện thu thập và hằng năm báo 

cáo số liệu chuẩn hóa về mắc mới ung thư và các thông tin liên 

quan 

X  

35 100% Trạm Y tế xã và các cơ sở y tế liên quan thực hiện ứng dụng 

công nghệ thông tin và thống kê báo cáo đầy đủ kết quả dự phòng, 

phát hiện, quản lý điều trị và nguyên nhân tử vong do các bệnh 

không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần theo quy định 

X X 

36 95% cán bộ đầu mối giám sát, thống kê báo cáo các tuyến được 

tập huấn về giám sát, quản lý thông tin, thống kê báo cáo bệnh 

không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần theo quy định 

X X 
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Phụ lục 2. Cách tính, nguồn số liệu, đơn vị báo cáo, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu được phê duyệt tại Quyết định số 

155/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

 Mục tiêu 1     

1 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có kế hoạch liên ngành phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn 

sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 

Khái niệm: Tỉnh có kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối 

loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt và 

cấp ngân sách 

Báo cáo 

các địa 

phương 

 

X X 

2 Ban hành đầy đủ các quy định, chính sách 

để kiểm soát yếu tố nguy cơ, dự phòng 

BKLN và rối loạn sức khỏe tâm thần 

 Báo cáo 

các đơn vị X  

 Mục tiêu 2     

3 

90% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi 

chung là xã) và các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện truyền thông phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, bảo 

đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận 

động thể lực, phát hiện sớm bệnh không 

lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần 

Khái niệm: Tỷ lệ % trạm y tế xã và đơn vị liên quan thực hiện truyền thông 

phòng chống các yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm BKLN và RLSKTT tính trong 

tổng số trạm y tế xã, phường và đơn vị liên quan trong một khu vực và thời 

gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số trạm y tế xã và đơn vị liên quan có thực hiện truyền thông phòng 

chống tác hại thuốc lá, rượu, bia, dinh dưỡng không hợp lý, thiếu vận động thể 

lực, phát hiện sớm tại trạm y tế và tại cộng đồng (thực hiện ít nhất 3 trong số 

các biện pháp sau: (1) truyền thông trên loa truyền thanh, (2) thăm hộ gia đình, 

(3) nói chuyện/sinh hoạt cộng đồng, (4) cấp phát tờ rơi, (5) treo áp phích) trong 

một khu vực và thời gian xác định 

Mẫu số: Tổng số xã, phường tại cùng khu vực trong cùng khoảng thời gian 

- Điều tra 

khảo sát 

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

X X 

4 

Ít nhất 80% người từ 13 tuổi trở lên được 

truyền thông về phòng chống tác hại của 

thuốc lá, rượu, bia, bảo đảm dinh dưỡng 

hợp lý, tăng cường vận động thể lực phù 

hợp 

Khái niệm: Tỷ lệ % người ≥13 tuổi được truyền thông về phòng chống các 

yếu tố nguy cơ BKLN và RLSKTT tính trong tổng số người ≥13 tuổi trong một 

khu vực và thời gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số người ≥13 tuổi được cung cấp thông tin/truyền thông về các tác hại 

chính của hút thuốc lá, uống rượu, bia, dinh dưỡng không hợp lý, thiếu vận 

động thể lực và các biện pháp để phòng, chống ít nhất 1 lần trong năm 

Mẫu số: Tổng số người ≥13 tuổi tại cùng khu vực trong cùng khoảng thời gian 

Điều tra, 

khảo sát  
X X 
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

5 

Ít nhất 80% người từ 40 tuổi trở lên được 

truyền thông, cung cấp thông tin, hướng 

dẫn để biết theo dõi sức khỏe, phát hiện 

sớm bệnh không lây nhiễm và rối loạn 

sức khỏe tâm thần 

Khái niệm: Tỷ lệ % người ≥40 tuổi được truyền thông, cung cấp thông tin, 

hướng dẫn để biết theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm BKLN và RLSKTT tính 

trong số người ≥40 tuổi của một khu vực và thời gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số người ≥40 tuổi được truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn 

để biết theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm BKLN và RLSKTT ít nhất 1 lần/năm 

Mẫu số: Tổng số người ≥40 tuổi tại cùng khu vực trong cùng thời gian 

 

 

 

Điều tra, 

khảo sát 

X X 

6 

Giảm tỷ lệ uống rượu, bia mức nguy hại ở 

nam giới từ 18 tuổi trở lên còn dưới 35%  

Khái niệm: Tỷ lệ % người từ 18 tuổi trở lên có uống rượu, bia ở mức nguy hại 
tính trong tổng số người ≥18 tuổi trong một khu vực và thời gian xác định  

Cách tính: 

Tử số: Số người từ 18 tuổi trở lên uống rượu, bia ở mức nguy hại (có ít nhất 

1 lần trong 30 ngày qua uống ≥6 đơn vị cồn (1 đơn vị cồn tương đương với 

10 gam cồn nguyên chất) 

Mẫu số: Tổng số người ≥18 tuổi tại cùng khu vực trong cùng thời gian 

Điều tra 

khảo sát 
X  

6a 

Giảm tỷ lệ hiện uống rượu, bia ở người 

13 đến 17 tuổi còn dưới 20% 

Khái niệm: Tỷ lệ % người 13-17 tuổi hiện có uống rượu, bia tính trong tổng 

số người 13-17 tuổi của một khu vực và trong thời gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số người 13-17 tuổi có uống rượu, bia ít nhất 1 lần trong 30 ngày qua  

Mẫu số: Tổng số người 13-17 tuổi  trong cùng khu vực và thời gian 

Điều tra 

khảo sát 

 

X  

7 

Giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 

tuổi trở lên còn dưới 37% 

Khái niệm: Tỷ lệ % người ≥15 tuổi hiện tại hút thuốc tính trong số người 

cùng độ tuổi trong một khu vực và thời gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số người ≥15 tuổi hiện đang hút thuốc hàng ngày hoặc hút thuốc thỉnh 

thoảng trong một khu vực và thời gian xác định 

Mẫu số: Tổng số người ≥15 tuổi trong cùng khu vực và thời gian 

Điều tra 

khảo sát 
X  

8 

Giảm mức tiêu thụ muối trung bình của 

người từ 18 tuổi trở lên còn dưới 7 

gam/người/ngày 

Khái niệm: Số gam muối tiêu thụ trung bình trên người trong một ngày ở 

những người ≥18 tuổi 

Cách tính: 

Tử số: Tổng lượng natri trong mẫu nước tiểu của tất cả người ≥18 tuổi tham 

gia điều tra 

Điều tra 

khảo sát 
X  
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

Mẫu số: Tổng số người ≥18 tuổi tham gia điều tra 

9 

Giảm tỷ lệ thiếu vận động thể lực ở người 

từ 18 tuổi trở lên còn dưới 22% 

Khái niệm: Tỷ lệ % người ≥18 tuổi không đáp ứng được cả 3 tiêu chí sau: (1) 

vận động thể lực cường độ trung bình ≥150 phút/tuần; (2) vận động thể lực 

cường độ cao ≥75 phút/tuần; (3) mức tiêu hao năng lượng ≥600MET tính 

trong số người cùng độ tuổi trong một khu vực và thời gian xác định  

Cách tính: 

Tử số: người ≥18 tuổi không đáp ứng được cả 3 tiêu chí nêu trên 

Mẫu số: Tổng số người ≥18 tuổi trong cùng khu vực và thời gian 

Điều tra 

khảo sát 

 

X  

 Mục tiêu 3     

  Quản lý dự phòng nguy cơ cao, tiền 

bệnh: 

  
  

10 

Ít nhất 70% người phát hiện bị thừa cân, 

béo phì được thực hiện các biện pháp tư 

vấn kiểm soát thừa cân, béo phì phù hợp 

Khái niệm: Tỷ lệ % người thừa cân, béo phì được thực hiện các biện pháp tư 

vấn kiểm soát thừa cân, béo phì tính trong số người được phát hiện thừa cân, 

béo phì của một khu vực và thời gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: người phát hiện bị thừa cân, béo phì được thực hiện ít nhất 1 biện pháp 

tư vấn kiểm soát thừa cân, béo phì của một khu vực và thời gian xác định 

Mẫu số: Tổng số người được phát hiện thừa cân, béo phì tại cùng khu vực 

trong cùng thời gian 

- Điều tra 

khảo sát 

- Báo cáo 

các đơn vị 
X X 

11 

Ít nhất 70% người phát hiện nguy cơ tim 

mạch được thực hiện các biện pháp quản 

lý điều trị dự phòng theo quy định 

Khái niệm: Tỷ lệ % người có nguy cơ tim mạch cao được điều trị bằng thuốc 

và tư vấn (bao gồm cả kiểm soát đường huyết) để ngăn chặn cơn đau tim và 

đột quỵ tính trong số người có nguy cơ tim mạch cao trong một khu vực và 

thời gian xác đinh. 

Người nguy cơ tim mạch cao: là người 40 tuổi trở lên có nguy cơ tim mạch 

10 năm tới lớn hơn 30% (đánh giá bằng Biểu đồ dự báo nguy cơ của WHO 

hoặc tương đương), bao gồm cả những người đang có bệnh tim mạch. 

Cách tính: 

Tử số: số người có nguy cơ tim mạch cao được điều trị bằng thuốc và tư vấn 

để ngăn chặn cơn đau tim và đột quỵ  

Mẫu số: số người có nguy cơ tim mạch cao phát hiện tại khu vực trong cùng 

thời gian. 

- Điều tra 

khảo sát 

- Báo cáo 

các đơn vị 

X X 
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

12 

Ít nhất 50% người từ 18 tuổi trở lên được 

sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho 

người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, 

bia 

Khái niệm: Tỷ lệ % người ≥18 tuổi được sàng lọc và can thiệp giảm tác hại 

do uống rượu, bia tính trong số người ≥18 tuổi trong một khu vực và thời 

gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số người người ≥18 tuổi được sàng lọc và can thiệp giảm tác hại do 

uống rượu, bia ít nhất 1 lần/năm  

Mẫu số: Tổng số người ≥18 tuổi tại cùng khu vực trong cùng khoảng thời gian  

(Thực hiện sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe 

do uống rượu, bia theo hướng dẫn của Bộ Y tế) 

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra, 

khảo sát 

X X 

 Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị tăng 

huyết áp: 

  
  

13 

Ít nhất 50% người trưởng thành trong đó 

80% người từ 40 tuổi trở lên được đo 

huyết áp 1 lần/năm để phát hiện sớm tăng 

huyết áp 

Khái niệm: Tỷ lệ % người ≥18 tuổi và người ≥40 tuổi được đo huyết áp định 

kỳ để phát hiện sớm tăng huyết áp tính trong số người cùng độ tuổi trong một 

khu vực và thời gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số người ≥18 tuổi (hoặc số người ≥40 tuổi) được đo huyết áp ít nhất 1 

lần trong năm  

Mẫu số: Tổng số người ≥18 tuổi (hoặc tổng số người ≥40 tuổi) tại cùng khu 

vực trong cùng khoảng thời gian  

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra 

khảo sát 

 

X X 

14 

Ít nhất 50% người mắc tăng huyết áp được 

phát hiện 

Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc bệnh tăng huyết áp được phát hiện tính trong 

tổng số người cùng độ tuổi trong một khu vực và thời gian xác định 

(Nội dung chẩn đoán phát hiện: theo hướng dẫn của Bộ Y tế) 

Cách tính: 

Tử số: Số người mắc tăng huyết áp được phát hiện 

Mẫu số: Tổng số người hiện mắc tăng huyết áp của khu vực đó trong cùng 

thời gian 

(Mẫu số: Tổng số người hiện mắc tăng huyết áp được ước tính dựa trên tỷ lệ 

hiện mắc tăng huyết áp qua điều tra cộng đồng gần nhất tại địa phương, 

trường hợp không có điều tra tương tự tại địa phương thì có thể ước tính qua 

điều tra quốc gia gần nhất) 

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra, 

khảo sát  

X X 

14a Ít nhất 50% số người phát hiện bệnh được Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc tăng huyết áp đang được quản lý điều trị tính - Báo cáo X X 
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên 

môn 

trong số người được phát hiện tăng huyết áp trong một khu vực và thời gian 

xác định (Nội dung quản lý điều trị: theo hướng dẫn của Bộ Y tế) 

Cách tính: 

Tử số: Số người mắc tăng huyết áp đang được quản lý điều trị 

Mẫu số: Tổng số người mắc tăng huyết áp được phát hiện/ghi nhận của khu 

vực đó trong cùng thời gian 

của các đơn 

vị 

- Điều tra, 

khảo sát  

 Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị đái 

tháo đường, tiền đái tháo đường: 

  
  

15 

Ít nhất 70% người từ 40 tuổi trở lên được 

sàng lọc bằng phiếu đánh giá nguy cơ 

và/hoặc xét nghiệm đường máu 1 lần/năm 

để phát hiện sớm đái tháo đường 

Khái niệm: Tỷ lệ % người ≥40 tuổi được sàng lọc đái tháo đường ít nhất 1 

lần/năm tính trong số người cùng độ tuổi trong một khu vực và thời gian xác 

định 

Cách tính: 

Tử số: Số người ≥40 tuổi được sàng lọc bằng phiếu đánh giá nguy cơ đái tháo 

đường và/hoặc bằng xét nghiệm đường máu ít nhất 1 lần/năm 

Mẫu số: Tổng số người ≥40 tuổi tại cùng khu vực trong cùng thời gian  

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra 

khảo sát 

 

X X 

16 

Ít nhất 55% người mắc đái tháo đường 

được phát hiện và ít nhất 30% người tiền 

đái tháo đường được phát hiện  

Khái niệm Tỷ lệ % người mắc đái tháo đường/mắc tiền đái tháo đường được 

phát hiện tính trong số người hiện mắc đái tháo đường/tiền đái tháo đường 

trong một khu vực và thời gian xác định (Nội dung chẩn đoán phát hiện: theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế) 

Cách tính: 

Tử số: Số người mắc đái tháo đường/tiền đái tháo đường được phát hiện 

Mẫu số: Tổng số người hiện mắc đái tháo đường/mắc tiền đái tháo đường của 

khu vực đó trong cùng thời gian 

(Mẫu số: Tổng số người hiện mắc đái tháo đường/mắc tiền đái tháo đường 

được ước tính dựa trên tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường/tiền đái tháo đường 

qua điều tra cộng đồng gần nhất tại địa phương, trường hợp không có điều 

tra tương tự tại địa phương thì có thể ước tính qua điều tra quốc gia gần 

nhất) 

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra, 

khảo sát  

X X 

16a Ít nhất 55% số người phát hiện đái tháo 

đường được quản lý điều trị và 50% người 

tiền đái tháo đường phát hiện được can 

thiệp dự phòng, điều trị theo hướng dẫn 

Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc đái tháo đường/tiền đái tháo đường đang 

được quản lý điều trị tính trong số người đái tháo đường/tiền đái tháo đường 

được phát hiện trong một khu vực và thời gian xác định (Nội dung quản lý 

điều trị: theo hướng dẫn của Bộ Y tế) 

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra, 

X X 
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

chuyên môn Cách tính: 

Tử số: Số người phát hiện mắc đái tháo đường/tiền đái tháo đường đang 

được quản lý điều trị 

Mẫu số: Tổng số người mắc đái tháo đường/tiền đái tháo đường được phát 

hiện/ghi nhận của khu vực đó trong cùng thời gian 

khảo sát  

 Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị bệnh 

hô hấp mạn tính: 

  
  

17 

Ít nhất 60% người từ 40 tuổi trở lên được 

khám sàng lọc định kỳ 1 lần/năm để xác 

định nguy cơ bệnh hô hấp mạn tính 

Khái niệm: Tỷ lệ % người ≥40 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm bệnh hô hấp 

mạn tính ít nhất 1 lần/năm tính trong số người cùng độ tuổi trong một khu vực 

và thời gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số người ≥40 tuổi được khám sàng lọc và/hoặc đo lưu lượng đỉnh để 

phát hiện sớm bệnh hô hấp mạn tính ít nhất 1 lần/năm 

Mẫu số: Tổng số người ≥40 tuổi tại cùng khu vực trong cùng thời gian  

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra 

khảo sát 

 

X X 

18 

Ít nhất 50% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính được phát hiện ở giai đoạn trước 

khi có biến chứng  

Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc BPTNMT được phát hiện ở giai đoạn trước 

khi có tâm phế mạn và/hoặc suy hô hấp mạn tính tính trong số người được 

phát hiện mắc BPTNMT 

Cách tính: 

Tử số: Số ca bệnh được phát hiện mắc BPTNMT trước khi có biến chứng tại 

các Phòng Quản lý 

Mẫu số: Tổng số ca mắc BPTNMT phát hiện tại các Phòng quản lý trong 

cùng khu vực và thời gian 

Báo cáo của 

các đơn vị 
X X 

18a 

Ít nhất 50% số người phát hiện mắc bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính được quản lý điều 

trị theo hướng dẫn chuyên môn 

Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc BPTNMT được quản lý điều trị theo hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế tính trong số người được phát hiện mắc 

BPTNMT 

Cách tính: 

Tử số: Số bệnh nhân phát hiện mắc BPTNMT được điều trị theo đúng hướng 

dẫn chuyên môn tại các phòng quản lý 

Mẫu số: Tổng số ca mắc BPTNMT phát hiện tại các Phòng quản lý trong 

cùng khu vực và thời gian 

 

 

Báo cáo 

của các đơn 

vị 
X X 

19 Ít nhất 50% người bệnh hen phế quản được Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc HPQ được phát hiện ở giai đoạn trước khi có Báo cáo của X X 
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

phát hiện ở giai đoạn trước khi có biến 

chứng  

biến chứng (kiểm soát hen không để xuất hiện các cơn hen nặng kịch phát gây 

tổn thương đường dẫn khí, suy hô hấp và tử vong liên quan đến hen) tính 

trong số người được phát hiện mắc HPQ 

Cách tính: 

Tử số: Số ca bệnh được phát hiện mắc HPQ trước khi có biến chứng tại các 

Phòng quản lý 

Mẫu số: Tổng số ca mắc HPQ phát hiện tại các Phòng quản lý trong cùng 

khu vực và thời gian 

các đơn vị 

19a 

Ít nhất 50% số người phát hiện hen phế 

quản được điều trị đạt kiểm soát hen trong 

đó 20% đạt kiểm soát hoàn toàn 

Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc HPQ được quản lý điều trị đạt kiểm soát 

hen/đạt kiểm soát hen hoàn toàn tính trong số người HPQ được phát hiện  

(đánh giá đạt kiểm soát hen/ đạt kiểm soát hen hoàn toàn: theo hướng dẫn 

chuyên môn của Bộ Y tế) 

Cách tính: 

Tử số: Số bệnh nhân mắc HPQ được điều trị đạt kiểm soát hen/đạt kiểm soát 

hen hoàn toàn tại các Phòng quản lý  

Mẫu số: Tổng số ca mắc HPQ phát hiện tại các Phòng quản lý trong cùng 

khu vực và thời gian 

 

 

Báo cáo 

của các đơn 

vị X X 

 Sàng lọc, phát hiện bệnh ung thư:     

20 

Ít nhất 40% người thuộc đối tượng sàng 

lọc được định kỳ sàng lọc ung thư vú, ung 

thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng 

theo hướng dẫn sàng lọc từng loại ung thư 

Khái niệm: Tỷ lệ % người được sàng lọc định kỳ để phát hiện sớm ung thư 

ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng tính trong số những 

người thuộc diện sàng lọc ung thư trong một khu vực và thời gian xác định  

Cách tính: 

Tử số: Số người được định kỳ sàng lọc để phát hiện sớm ung thư (ung thư vú, 

ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng) 

Mẫu số: Tổng số người thuộc diện sàng lọc tại cùng khu vực trong cùng 

khoảng thời gian 

(Người thuộc diện sàng lọc, tần suất sàng lọc và biện pháp sàng lọc: được 

xác định tùy theo từng loại sàng lọc ung thư theo hướng dẫn của Bộ Y tế) 

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra 

khảo sát 

 

X X 

21 Ít nhất 40% số người mắc một số bệnh ung 

thư được phát hiện ở giai đoạn sớm (đối với 

những bệnh ung thư nếu được phát hiện 

sớm có giá trị nâng cao hiệu quả điều trị) 

Khái niệm: Tỷ lệ % người được chẩn đoán mắc ung thư ở giai đoạn sớm tính 

trong số những người được chẩn đoán mắc ung thư trong một khu vực và thời 

gian xác định 

Cách tính: 

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra 

X  
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

Tử số: Số người được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn sớm 

Mẫu số: Tổng số người được chẩn đoán mắc ung thư trong cùng khu vực và 

thời gian 

(Tiêu chuẩn phát hiện/chẩn đoán sớm: được xác định theo từng loại ung thư 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế) 

khảo 

sát/ghi 

nhận 

 

 Sàng lọc, phát hiện, quản lý điều trị rối 

loạn sức khỏe tâm thần: 

  
  

22 

Ít nhất 40% người thuộc đối tượng sàng 

lọc được định kỳ sàng lọc một số rối loạn 

sức khỏe tâm thần theo hướng dẫn sàng 

lọc từng bệnh 

Khái niệm: Tỷ lệ % người được sàng lọc định kỳ để phát hiện sớm một số rối 

loạn tâm thần và sa sút trí tuệ tính trong số những người thuộc diện sàng lọc 

trong một khu vực và thời gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số người được định kỳ thực hiện trắc nghiệm và/hoặc khám sàng lọc để 

phát hiện rối loạn sức khỏe tâm thần và sa sút trí tuệ 

Mẫu số: Tổng số người thuộc diện sàng lọc tại cùng khu vực trong cùng 

khoảng thời gian  

(Đối tượng thuộc diện sàng lọc được xác định tùy theo từng thể bệnh) 

- Báo cáo 

của các đơn 

vị 

- Điều tra, 

khảo sát  

X X 

23 

Phát hiện được ít nhất 70% người mắc tâm 

thần phân liệt và động kinh, 50% người 

mắc trầm cảm, 30% người bị sa sút trí tuệ 

và một số rối loạn tâm thần khác 

Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa 

sút trí tuệ được phát hiện tính trong tổng số người hiện mắc bệnh tương ứng 

trong một khu vực và thời gian xác định 

Nội dung chẩn đoán phát hiện từng bệnh: theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

Cách tính: 

Tử số: Số người mắc bệnh được phát hiện phân theo từng thể bệnh: tâm thần 

phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ  

Mẫu số: Tổng số người hiện mắc bệnh phân theo từng thể bệnh tương ứng:  

tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ của khu vực đó trong 

cùng thời gian 

(Mẫu số: Tổng số người hiện mắc  từng loại rối loạn tâm thần được ước tính 

dựa trên tỷ lệ hiện mắc qua điều tra cộng đồng gần nhất tại địa phương, 

trường hợp không có điều tra tương tự tại địa phương thì có thể ước tính qua 

điều tra quốc gia gần nhất) 

Báo cáo của 

các đơn vị 
X X 

24 Quản lý điều trị ít nhất 80% người bệnh 

tâm thần phân liệt, 70% người bệnh động 
Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm được 

quản lý điều trị tính trong số người mắc tâm thần phân liệt, động kinh, trầm 

Báo cáo 

của các đơn 
X X 
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

kinh và 50% người bệnh trầm cảm đã được 

phát hiện 

cảm được phát hiện chia theo từng bệnh trong một khu vực và thời gian xác 

định. (Nội dung quản lý điều trị từng bệnh: theo hướng dẫn của Bộ Y tế). 

Cách tính: 

Tử số: Số người mắc chia theo từng bệnh (tâm thần phân liệt, động kinh, trầm 

cảm) được quản lý điều trị  

Mẫu số: Tổng số người mắc chia theo từng bệnh (tâm thần phân liệt, động 

kinh, trầm cảm) được phát hiện của khu vực đó trong cùng thời gian 

vị 

 Mục tiêu 4     

25 

85% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

có cơ sở phòng, chống ung thư để triển 

khai thực hiện dự phòng, phát hiện, chẩn 

đoán và quản lý điều trị bệnh ung thư 

Khái niệm: Tỷ lệ % tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cơ sở phòng, 

chống ung thư triển khai hoạt động dự phòng, phát hiện, chẩn đoán và quản 

lý điều trị bệnh ung thư tính trong tổng số tỉnh, thành phố 

Cách tính: 

Tử số: Số tỉnh, thành phố có ít nhất 1 cơ sở phòng, chống ung thư triển khai 

hoạt động dự phòng, phát hiện, chẩn đoán và quản lý điều trị bệnh ung thư 

Mẫu số: Tổng số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Báo cáo 

của các đơn 

vị 

X  

26 

Ít nhất 70% số huyện và tương đương (gọi 

chung là huyện) có cơ sở y tế triển khai 

khám, chẩn đoán, quản lý điều trị bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo 

quy định 

Khái niệm: Tỷ lệ % huyện có cơ sở y tế khám, chẩn đoán, quản lý điều trị 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo quy định tính trong tổng 

số huyện của một khu vực và thời gian xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số huyện có ít nhất 1 cơ sở y tế triển khai khám, chẩn đoán, quản lý 

điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản 

Mẫu số: Tổng số huyện và tương đương trong cùng khu vực và thời gian 

Báo cáo 

của các đơn 

vị 

X X 

27 

95% số Trung tâm Y tế huyện triển khai 

khám, chẩn đoán, quản lý điều trị tăng 

huyết áp và đái tháo đường theo quy định. 

Khái niệm: Tỷ lệ % Trung tâm Y tế huyện triển khai khám, chẩn đoán, quản 

lý điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường theo quy định tính trong tổng số 

trung tâm y tế huyện của một khu vực 

Cách tính: 

Tử số: Số Trung tâm Y tế huyện triển khai khám, chẩn đoán, quản lý điều trị 

tăng huyết áp và đái tháo đường theo quy định 

Mẫu số: Tổng số trung tâm y tế huyện có chức năng dự phòng và khám, chữa 

bệnh trong cùng khu vực và thời gian 

Báo cáo 

của các đơn 

vị 

X X 

28 95% Trạm Y tế xã thực hiện khám bệnh, Khái niệm: Tỷ lệ % Trạm Y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có sẵn ít Báo cáo X X 
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

chữa bệnh có ít nhất 3 nhóm thuốc điều trị 

bệnh tăng huyết áp, 2 nhóm thuốc điều trị 

bệnh đái tháo đường và có thuốc thiết yếu 

cho điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

và hen phế quản theo danh mục quy định 

nhất 3 nhóm thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp, có ít nhất 2 nhóm thuốc điều 

trị bệnh đái tháo đường, có thuốc thiết yếu cho điều trị bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính và hen phế quản theo danh mục quy định tính trong tổng số Trạm Y 

tế thực hiện khám chữa bệnh của một khu vực và thời gian xác định. 

Cách tính: 

Tử số: Số Trạm Y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chia theo từng loại: 

có 3 nhóm thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp; có 2 nhóm thuốc điều trị bệnh đái 

tháo đường; có thuốc thiết yếu điều trị BPTNMT và HPQ theo danh mục quy 

định 

Mẫu số: Tổng số Trạm Y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong cùng 

khu vực và thời gian 

của các đơn 

vị 

29 

95% số Trạm Y tế xã thực hiện dự phòng, 

phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp, đái 

tháo đường và các bệnh không lây nhiễm 

khác theo quy định 

Khái niệm: Tỷ lệ % Trạm Y tế xã thực hiện dự phòng, phát hiện, quản lý 

điều trị ít nhất hai trong số các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản tính trong tổng số Trạm Y tế của một khu 

vực và thời gian xác định. 

Cách tính: 

Tử số: Số Trạm Y tế xã thực hiện dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị tăng 

huyết áp, đái tháo đường và các bệnh không lây nhiễm khác theo quy định 

Mẫu số: Tổng số Trạm Y tế xã có thực hiện khám chữa bệnh trong cùng khu 

vực và thời gian 

Báo cáo 

của các đơn 

vị 

X X 

30 

100% số huyện có cơ sở y tế thực hiện 

quản lý cấp thuốc điều trị cho người bệnh 

tâm thần phân liệt và động kinh; 60% số 

huyện có cơ sở y tế thực hiện chẩn đoán, 

điều trị, quản lý cấp thuốc cho người bệnh 

trầm cảm và 50% số huyện có cơ sở y tế 

thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị cho 

người mắc một số rối loạn sức khỏe tâm 

thần khác 

Khái niệm: Tỷ lệ % huyện có cơ sở y tế thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị 

cho người bệnh rối loạn sức khỏe tâm thần chia theo từng loại (quản lý điều 

trị tâm thần phân liệt và động kinh; chẩn đoán, điều trị, quản lý cấp thuốc cho 

người bệnh trầm cảm; quản lý cấp thuốc điều trị cho người mắc một số rối 

loạn tâm thần khác) tính trong tổng số huyện của một khu vực và thời gian 

xác định 

Cách tính: 

Tử số: Số huyện có ít nhất 1 cơ sở y tế triển khai khám, chẩn đoán, quản lý 

điều trị bệnh chia theo các loại: bệnh tâm thần phân liệt và động kinh; bệnh 

trầm cảm; rối loạn tâm thần khác  

Mẫu số: Tổng số huyện trong cùng khu vực và thời gian 

Báo cáo 

của các đơn 

vị 

X X 

31 100% số Trạm Y tế xã thực hiện quản lý 

cấp thuốc điều trị cho người bệnh tâm thần 
Khái niệm: Tỷ lệ % Trạm Y tế xã thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị cho Báo cáo 

của các đơn 
X X 
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 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

phân liệt và động kinh; 50% số Trạm Y tế 

xã quản lý cấp thuốc điều trị cho người 

bệnh trầm cảm 

người bệnh tâm thần phân liệt và động kinh; cấp thuốc điều trị cho người 

bệnh trầm cảm tính trong tổng số Trạm Y tế xã của một khu vực và thời gian 

xác định. 

Cách tính: 

Tử số: Số Trạm Y tế xã thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị cho người bệnh 

tâm thần phân liệt và động kinh; số trạm cấp thuốc điều trị cho người bệnh 

trầm cảm  

Mẫu số: Tổng số Trạm y tế xã trong cùng khu vực và thời gian 

vị 

32 

100% cán bộ y tế thực hiện công tác 

phòng, chống bệnh không lây nhiễm, rối 

loạn sức khỏe tâm thần các tuyến được 

đào tạo tập huấn về dự phòng, giám sát, 

phát hiện, quản lý, chẩn đoán, điều trị 

bệnh theo quy định 

Khái niệm: Tỷ lệ % cán bộ y tế các tuyến được đào tạo tập huấn về dự 

phòng, giám sát, phát hiện, quản lý, chẩn đoán, điều trị bệnh theo quy định 

tính trong tổng số cán bộ cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống bệnh 

không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần các tuyến của một khu vực và 

thời gian xác định. 

Cách tính: 

Tử số: Số cán bộ y tế các tuyến được đào tạo tập huấn về dự phòng, giám sát, 

phát hiện, quản lý, chẩn đoán, điều trị bệnh theo quy định trong một khu vực 

và thời gian  

Mẫu số: Tổng số cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần các tuyến trong cùng khu vực và thời gian 

Báo cáo 

của các đơn 

vị 

X X 

 Mục tiêu 5     

33 Tổ chức điều tra khảo sát để thu thập, 

công bố số liệu về các yếu tố nguy cơ phổ 

biến của bệnh không lây nhiễm 5 năm/1 

lần 

 Điều tra 

khảo sát 
X  

34 100% đơn vị ghi nhận ung thư thực hiện 

thu thập và hằng năm báo cáo số liệu 

chuẩn hóa về mắc mới ung thư và các 

thông tin liên quan 

Tỷ lệ % đơn vị ghi nhận ung thư thực hiện thu thập và hằng năm báo cáo số 

liệu chuẩn hóa về mắc mới ung thư và các thông tin liên quan tính trong tổng 

số đơn vị ghi nhận ung thư có trong khu vực 

Báo cáo 

của đơn vị 
X  

35 100% Trạm Y tế xã và các cơ sở y tế liên 

quan thực hiện ứng dụng công nghệ thông 

tin và thống kê báo cáo đầy đủ kết quả dự 

phòng, phát hiện, quản lý điều trị và 

nguyên nhân tử vong do các bệnh không 

Khái niệm: Tỷ lệ % Trạm Y tế xã và cơ sở y tế liên quan ứng dụng công 

nghệ thông tin và thống kê báo cáo đầy đủ số liệu về bệnh không lây nhiễm 

và rối loạn sức khỏe tâm thần theo quy định tính trong tổng số Trạm Y tế xã 

và cơ sở y tế liên quan của một khu vực và thời gian xác định 

Báo cáo 

của các đơn 

vị X X 



21 

 Tên mục tiêu/chỉ tiêu Khái niệm, cách tính 
Nguồn số 

liệu 

Trung ương 

báo cáo, 

đánh giá 

Tỉnh/TP 

báo cáo,  

đánh giá 

lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần 

theo quy định 
Cách tính: 

Tử số: Trạm Y tế xã và cơ sở y tế liên quan ứng dụng công nghệ thông tin và 

thống kê báo cáo đầy đủ số liệu về bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức 

khỏe tâm thần theo quy định  

Mẫu số: Tổng số Trạm y tế xã và cơ sở y tế liên quan trong cùng khu vực và 

thời gian 

36 95% cán bộ đầu mối giám sát, thống kê 

báo cáo các tuyến được tập huấn về giám 

sát, quản lý thông tin, thống kê báo cáo 

bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức 

khỏe tâm thần theo quy định 

Khái niệm: Tỷ lệ % cán bộ được tập huấn về giám sát, quản lý thông tin, 

thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần theo 

quy định tính trong tổng số cán bộ đầu mối giám sát, thống kê báo cáo các 

tuyến của một khu vực và thời gian xác định. 

Cách tính: 

Tử số: Số cán bộ được tập huấn về giám sát, quản lý thông tin, thống kê báo 

cáo bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần theo quy định trong 

một khu vực và thời gian  

Mẫu số: Tổng số cán bộ đầu mối giám sát, thống kê báo cáo bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần các tuyến trong cùng khu vực và thời gian 

Báo cáo 

của các đơn 

vị 

X X 

 

 


