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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

    Đức Thọ, ngày 19 tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện Tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến 

2020 và các Tiêu chí 15. Y tế và 17.8 năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến 2020; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-

2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 

16/5/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn 

mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; UBND huyện thành lập 

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số: 6956/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 về việc 

kiểm tra, giám sát thực hiện Tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến 2020 và các 

Tiêu chí 15. Y tế và 17.8 năm 2020 

1. Thành phần tham gia: Bà: Nguyễn Thị Hòa - Trưởng Phòng Y tế, 

Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dựng phòng 

huyện, Phó đoàn và các thành viên đoàn theo Quyết định số: 6956/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2020 của UBND huyện  .  

 Ở xã: Đại diện lãnh đạo địa phương; Trưởng trạm và viên chức Trạm Y tế. 

 2. Nội dung kiểm tra, giám sát 

 - Kiểm tra, đánh giá theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai 

đoạn đến 2020; Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 và Quyết định 

38/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước; 

 - Công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế. 

 2. Kết quả kiểm tra, giám sát như sau: (có biểu kèm theo) 

4. Những kết quả đáp ứng yêu cầu 

 Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện xây dựng đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Công tác 

chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy 

xã. 

 Công tác chỉ đạo điều hành: Ban chỉ đạo CSSK nhân dân xã đã được thành 

lập, có quy chế làm việc, tổ chức họp định kỳ 6 tháng/1 lần, có biên bản các cuộc 

họp để làm cơ sở tổ chức triển khai và theo dõi. 

 Về nhân lực: Tương đối đảm bảo đủ số người làm việc và đủ các chức 

danh cần có để đảm bảo công tác chuyên môn tại trạm. 

 Cơ sở hạ tầng 16/16 trạm Y tế có cơ sở hạ tầng khang trang và khối phụ 

trợ; Trang thiết bị đảm bảo công tác khám chữa bệnh. Một số xã đã có máy siêu 



 

 

âm như: Lâm Trung Thủy, Yên Hồ, Bùi La Nhân, Tân Dân, Đức Đồng; máy đo 

điện tim: Thanh Bình Thịnh, Đức Đồng…và các thiết bị khác như: Máy xét 

nghiệm nước tiểu, máy đo đường huyết… 

 Một số chỉ tiêu đạt cao: Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván đạt 

100%; tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh đạt 100%; Tỷ lệ trẻ 

em dưới 1 tuổi được tiêm chủng các loại vắc-xin phổ cập theo quy định của Bộ 

Y tế đạt 100%; Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi suy dinh dưỡng; Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám 

thai ít nhất 3 lần trong 3 thời kỳ; Tỷ lệ trẻ em <2 tuổi được theo dõi biểu đồ tăng 

trưởng đạt 100%. 

 Một số xã thực hiện đạt kết quả cao: 

 - Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt > 95% như: Bùi la nhân; Hòa lạc; 

 - Trạm Y tế xanh – sạch đẹp – An toàn: Đa số các Trạm Y tế đã triển khai 

thực hiện nhưng một số Trạm Y tế đã có những nét chuyển biến tích cực như: 

Đức Đồng; Tân Hương; Tùng châu; Tân dân; Hòa lạc; Thị trấn; Trường Sơn; 

 - Tỷ lệ người dân được lập Hồ sơ sức khỏe điện tử: Trạm Y tế đã thực hiện 

tốt đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra;  

5. Tồn tại, hạn chế 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số nội dung cần 

tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau: 

 - Tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt: Liên Minh;Tùng Ảnh 

 - Kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia y tế giai đoạn đến 2020: 

 + Biên bản các cuộc họp của Ban chỉ đạo CSSK nhân dân còn sơ sài, chưa 

phản ánh được nội dung về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn 

xã. Vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác chăm sóc 

sức khỏe nhân dân trên địa bàn chưa rõ ràng. 

 + Một số biểu mẫu, hồ sơ, sổ sách ghi chép cập nhật chưa đúng quy định, 

kế hoạch hoạt động một số chương trình chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng 

nội dung chưa sát công việc. 

 + Một số xã còn thiếu trang thiết bị, thuốc thiết yếu phục vụ người dân; 

 + Các cán bộ được giao phụ trách theo các tiêu chí chưa bám sát từng chỉ 

tiêu của từng tiêu chí nên chưa tham mưu thực hiện tốt các nội dung yêu cầu. 

 + Chưa tổ chức hoặc tham gia phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh mạn 

tính không lây nhiễm như: Đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư, hen phế 

quản… 

 + Hầu hết các Trạm Y tế tỷ lệ thực hiện dịch vụ kỹ thuật đạt tỷ lệ còn thấp.  

 + Công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền chưa đạt yêu cầu, Vườn 

thuốc nam chưa được quan tâm, chăm sóc, cây thuốc chưa đủ theo quy định. 

 - Trạm Y tế Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn: Một số Trạm Y tế chưa xây 

dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.  

- Chất lượng hồ sơ sức khỏe điện tử: một số trạm y tế thực hiện chưa đầy 

đủ và tỷ lệ còn thấp. 

- Sau sáp nhập một số xã chưa tổng hợp được sổ sách, số liệu, Dân số….. 

6. Những nội dung trọng tâm tập trung triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu thời gian còn lại năm 2020: 



 

 

6.1. Phòng Y tế huyện 

- Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai 

thực hiện; 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành tăng cường công tác 

tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT; 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện đôn đốc Trạm Y tế hoàn thành các nội 

dung còn tồn tại và khám, lập Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân đúng tiến 

độ; 

 6.2. Trung tâm Y tế huyện 

 - Phối hợp với Phòng Y tế huyện ban hành các văn bản chỉ đạo để triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; 

 - Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ trạm y tế về các 

nội dung chưa thực hiện và thực hiện nhưng chưa hiệu quả; 

 - Chỉ đạo cán bộ tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại Trạm Y tế các xã, thị 

trấn; 

 - Nhập vào phần mềm hồ sơ sức khỏe các đối tượng không có danh sách 

trên phần mềm của các Trạm Y tế. 

  6.3. Bệnh viện đa khoa huyện 

 - Phối hợp với Trung tâm y tế huyện chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác 

chuyên môn khám, điều trị; Bệnh mãn tính không lây nhiễm đạt kết quả. 

 - Cung cấp đủ thuốc, thanh toán kịp thời cho tuyến y tế cơ sở trong việc 

khám điều trị Bảo hiểm y tế. 

 6.4. Bảo hiểm xã hội huyện 

 - Chỉ đạo các xã, thị trấn, các đại lý bán bảo hiểm y tế tăng cường công tác 

tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia BHYT để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 

tĩnh, huyện giao; 

 - Tham mưu Phòng Y tế, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo để 

triển khai thực hiện đạt tỷ lệ cao và tiến tới BHYT toàn dân; 

 - Phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện tăng cường công tác khám chữa 

bệnh BHYT và chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh Bảo 

hiểm y tế. 

 6.5. UBND các xã, thị trấn 

       - Cụ thể để triển khai thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền vận 

động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt kế hoach nhà nước ( Xã: Liên Minh; 

Tùng ảnh); 

 - Triển khai thực hiện Quyết định số: 17/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 

của UBND tỉnh về việc bổ sung Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Chỉ đạo, phân công các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với trạm y tế để 

triển khai thực hiện đạt kết quả cao; 

 - Chỉ đạo, đôn đốc Trạm y tế tập trung thực hiện các nội dung còn tồn tại. 

 6.5. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

 - Căn cứ các nội dung còn tồn tại tập trung để thực hiện; 



 

 

 - Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể để triển khai thực hiện nghiêm túc 

và đạt kết quả cao; 

 - Đảm bảo công tác y tế, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn;  

 - Tăng tỷ lệ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại trạm y tế, trực, cấp cứu, 

chuyển tuyến kịp thời, hạn chế các sai sót trong chuyên môn; 

- Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ cao hơn;  

 - Khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân đạt chỉ tiêu kế 

hoạch tỷ lệ > 95%; 

 - Rà soát, tuyên truyền các hộ kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm 

các quy định của pháp luật và lưu lập hồ sơ; cập nhật phần mềm đày đủ; 

 Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra năm 2020 về công tác Y tế và triển 

khai thực hiện một số nội dung còn tồn tại. UBND huyện thông báo để Phòng, 

Ban, ngành, UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 
      
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng NTM huyện; 

- Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện; 

- Bệnh viện đa khoa; BHXH huyện; 

- Thành viên đoàn kiểm tra theo QĐ 6956/QĐ- UBND 

ngày 05 /11/2020 của UBND huyện; 

- UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 
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