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         Số:              /SYT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

    Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 11  năm 2019 

 

Về việc xây dựng chỉ tiêu  

kế hoạch năm 2020 

 

KHẨN                                       

 

Kính gửi:  - Giám đốc các đơn vị trực thuộc; 

   - Trưởng các Phòng Sở Y tế. 
   

 

Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị xây dựng chỉ tiêu-kế hoạch năm 2020 như 

sau: 

1. Căn cứ để đánh giá thực hiện chỉ tiêu chuyên môn năm 2019 và xây 

dựng chỉ tiêu – kế hoạch năm 2020. 

- Quyết định số 62/QĐ-SYT ngày 21/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế về 

việc giao chỉ tiêu - kế hoạch chuyên môn năm 2019, đính kèm biểu kế hoạch 

chuyên môn chi tiết cho từng chương trình, từng đơn vị;  

- Quyết định số 61/QĐ-SYT ngày 21/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế về 

việc phân giao kinh phí Chương trình Mục tiêu Y tế - dân số năm 2019; 

- Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 13/09/2018 của UBND tỉnh về ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 

06/08/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 

- Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 13/09/2018 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 

06/08/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

công tác dân số trong tình hình mới; 

- Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Kế hoạch 

thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam. 

2. Đánh giá thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 2019, đề xuất chỉ tiêu 2020. 

Để đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu - kế hoạch chuyên môn năm 2019 và 

chuẩn bị cho việc phân giao chỉ tiêu - kế hoạch năm 2020, đề nghị Thủ trưởng 

các đơn vị, các Trưởng phòng Sở Y tế căn cứ số liệu thực hiện 2019, so sánh đối 

chiếu với chỉ tiêu được giao theo quyết định nói trên và các định hướng chuyên 

môn năm 2020 theo ngành dọc, hoàn thành nội dung biểu hướng dẫn sau đây: 

ADMIN
Typewriter
20



2 

 

Mục tiêu 

/Chỉ tiêu 
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Thực hiện  

2019 
Đạt % 

kế hoạch 

Đề xuất 
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3. Các chương tình y tế. 

- Các mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, chương trình đề 

án của tỉnh và các chương trình y tế khác thực hiện Biểu phân giao chỉ tiêu - kế 

hoạch 2020 cho các đơn vị tuyến huyện và các đơn vị khác (nếu có).  

- Chủ các chương trình, đề án tuyến tỉnh báo cáo chung toàn tỉnh và đề xuất 

giao chỉ tiêu kế hoạch cho tuyến huyện (sau khi đã thống nhất với tuyến huyện).  

- TTYT tuyến huyện báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu thuộc huyện phụ 

trách và đề xuất chỉ tiêu kế hoạch 2020, thống nhất với Chủ các chương trình, đề 

án tuyến tỉnh. 
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4. Các Phòng Sở Y tế làm đầu mối xây dựng, rà soát, đề xuất các chỉ 

tiêu-kế hoạch sau:  

Căn cứ nội dung chuyên môn dự kiến sẽ thực hiện, xây dựng chỉ tiêu kế 

hoạch do phòng phụ trách.  

4.1. Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

- Phụ trách toàn bộ các chỉ tiêu của ngành. 

4.2. Văn phòng Sở Y tế: 

- Bác sỹ/ 10.000 dân;  

- Giường bệnh/ 10.000 dân;  

- Tỷ lệ trạm y tế xã, phường có bác sỹ;  

- Chỉ tiêu đào tạo; 

- Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế. 
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4.3. Thanh tra Sở Y tế: 

- Chỉ tiêu Công tác thanh tra. 

4.4. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế: 

- Chỉ tiêu bác sỹ gia đình; 

- Tỷ lệ % dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; 

- Tỷ lệ % trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản 

lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; 

- Đề xuất chỉ tiêu về Công nghệ thông tin: Bệnh án điện tử, quản lý 

hồ sơ sức khỏe điện tử, thanh toán chi phí điện tử . 

- Đề xuất chỉ tiêu phát triển chuyên môn tuyến tỉnh, tuyến huyện 

nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 

5. Thời điểm và thời gian báo cáo: 

- Báo cáo đánh giá chỉ tiêu năm 2019 và đề xuất chỉ tiêu năm 2020: Lấy 

số liệu từ ngày 01/12/2018 đến hết tháng 11 năm 2019 và gửi báo cáo về Sở Y tế 

trước ngày 10/12/2019. 

- Báo cáo tháng: Lấy số liệu trọn tháng gửi về Sở Y tế trước ngày 10 của 

tháng sau. Về số liệu hoạt động chuyên môn báo cáo số liệu của tháng và số 

cộng dồn có so sánh, đánh giá so với chỉ tiêu kế hoạch đã giao và các đề xuất, 

kiến nghị. 

Thời điểm giao chỉ tiêu-kế hoạch 2020 dự kiến trong tháng 01/2019, Sở Y 

tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị, Trưởng phòng Sở Y tế khẩn trương thực hiện 

theo nội dung định hướng như trên, gởi về Sở Y tế trước ngày 10/12/2019. 

(đồng thời gởi Email theo địa chỉ : khsytbrvt@gmail.com ). 

Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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