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Thực hiện các Chương trình Y tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 4712/CV-STC ngày 25/10/2021 của Sở 

tài chính về bổ sung số liệu và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các chương 

trình, đề án của tỉnh giai đoạn 2021-2025; sau khi rà soát, Sở Y tế bổ sung kế 

hoạch thực hiện các Chương trình Y tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kinh phí 

từng năm, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU CHUNG, MỤC TIÊU CỤ THỂ, KẾT QUẢ, CÁC CHỈ 

TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế 

không để dịch lớn xảy ra. Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm, khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ 

biến, bệnh tật lứa tuổi học đường đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Nâng cao năng 

lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm. Khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm 

HIV/AIDS trong cộng đồng để giảm tác động của HIV/AIDS với sự phát triển 

kinh tế - xã hội. Duy trì mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ lệ giới tính khi 

sinh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi. Tăng cường kết hợp quân dân y trong chăm sóc và bảo 

vệ sức khỏe nhân dân vùng biển đảo và trọng điểm quốc phòng – an ninh. 

2. Mục tiêu chung 

Các Chương trình Y tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025: 17 chương trình. 

2.1. Chương trình phòng, chống bệnh lao 

- Giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng.  

- Giảm số người chết do lao.   

- Khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc.  

 2.2. Chương trình phòng, chống bệnh phong. 



Duy trì công tác phòng chống bệnh phong trên địa bàn tỉnh để tiến tới 

thanh toán bệnh phong. 

2.3. Chương trình phòng, chống bệnh sốt rét. 

Không để tử vong do sốt rét, không có bệnh nhân sốt rét ác tính, tiến tới 

loại trừ sốt rét. 

2.4. Chương trình phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

- Giảm tỷ lệ mắc. 

- Giảm tỷ lệ chết. 

- Khống chế không để dịch lớn xảy ra (xử lý ổ dịch trước 24h, điều tra chỉ 

số côn trùng tại các phường nguy cơ cao, phun hóa chất chủ động). 

- Xã hội hóa các hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết (SXH), xây dựng 

các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện. 

2.5. Chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần 

- 90% số xã/phường quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt. 

- 90% số xã/phường quản lý bệnh nhân động kinh.  

- 25% số xã/phường quản lý bệnh nhân rối loạn trầm cảm.  

- Quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng cho 90% số bệnh 

nhân tại các xã/phường đã được triển khai. 

2.6. Chương trình phòng, chống bệnh tim mạch 

Khống chế tốc độ gia tăng tiến tới giảm tỷ lệ người mắc bệnh tại cộng 

đồng, hạn chế tàn tật và tử vong sớm do bệnh lý Tim mạch nhằm góp phần bảo 

vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của 

đất nước. 

2.7. Chương trình phòng, chống bệnh đái tháo đường 

Khống chế tốc độ gia tăng tỷ lệ mắc, biến chứng và tử vong của bệnh Đái 

tháo đường, duy trì hoạt động phòng, chống các rối loạn do thiếu I ốt nhằm nâng 

cao nhận thức và thực hành của người dân về phòng chống các bệnh không lây, 

góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội 

của đất nước. 

2.8. Chương trình phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế 

quản 

Chủ động phát hiện sớm, khống chế không để gia tăng và tiến tới giảm tỷ 

lệ mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế tàn tật và tử vong do bệnh Hen-COPD, 

nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát 

triển kinh tế, xã hội. 



2.9. Chương trình Y tế trường học 

- Giảm ít nhất 25% tỷ lệ mắc mới các bệnh tật ở trẻ mầm non, học sinh 

phổ thông như: Cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân, béo phì, bệnh răng miệng, 

rối loạn tâm thần học đường so với tỷ lệ mắc mới năm 2020.  

- Trên 90% số trẻ mầm non, học sinh phổ thông được sàng lọc, tư vấn 

điều trị cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn 

tâm thần học đường. 

2.10. Chương trình Tiêm chủng mở rộng 

Giữ vững kết quả đã đạt được tiến tới khống chế và loại trừ một số bệnh 

có vắc xin phòng ngừa; củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống tiêm chủng. 

2.11. Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

Điều chỉnh mức sinh hợp lý để đạt mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính 

khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích 

ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, 

góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. 

2.12. Chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Cải thiện sức khoẻ sinh sản của người dân, tập trung vào giảm tử vong 

mẹ, tử vong sơ sinh đồng thời tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng dự 

phòng các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con, dự phòng và sàng lọc ung thư cổ 

tử cung, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên – thanh niên. Duy trì kết 

quả thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, hướng tới thực hiện các 

mục tiêu phát triển bền vững. 

2.13. Chương trình Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. 

Bảo đảm chế độ dinh dưỡnghợp lý theo đ ng nhu cầu để đạt được tình 

trạng dinh dưỡng tối ưu theo vòng đời nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ 

cho m i người dân tỉnh Bà Rịa – V ng Tàu; ch  trọng phòng chống thiếu vi chất 

dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm liên quan 

đến dinh dưỡng; đảm bảo dinh dưỡng trong mọi tình huống khẩn cấp; chăm sóc 

dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, tập trung vào nhóm đối tượng phụ nữ có thai, 

bà mẹ cho con bú, phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 5 tuổi. 

2.14. Chương trình An toàn thực phẩm 

Kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chu i cung cấp thực phẩm 

được thiết lập, phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền 

lợi người tiêu dùng. 

2.15. Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 



- Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; 

Giảm số người nhiễm HIV, số người mắc AIDS và số người tử vong do 

HIV/AIDS hàng năm; Giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh 

tế - xã hội. 

- Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến mục 

tiêu 90-90-95 (90% số người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm 

HIV của mình; 90% số người đã chẩn đón nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng 

vi rút (ARV); 95% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới 

ngưỡng ức chế). 

2.16. Chương trình quân dân y kết hợp 

- Tạo điều kiện cho người dân sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khu vực biển đảo, trọng điểm quốc phòng – an ninh được tiếp 

cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao và tăng cường khả năng 

đáp ứng của ngành Y tế trong các tình huống khẩn cấp.  

- Tăng cường hiệu quả kết hợp quân dân y, phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả quân và dân y thực hiện chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân 

dân và bộ đội. Triển khai thực hiện tốt công tác kết hợp quân dân y bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân và phục vụ quốc phòng – an ninh. 

2.17. Chương trình theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

chương trình và truyền thông y tế 

Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình Mục tiêu Y 

tế - Dân số hiệu quả. Triển khai các hoạt động truyền thông y tế, truyền thông an 

toàn thực phẩm, chủ động góp phần phòng, chống bệnh, tật bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe người dân và cộng đồng. 

3. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: 

3.1. Chương trình phòng, chống bệnh lao 

- Mục tiêu:  

+ Giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống <100 người/ 

100.000 dân (giảm 8%/năm). 

+ Giảm số người chết do lao  <4 người/100.000 dân. 

+ Khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc với tỷ lệ <4% trong 

tổng số người bệnh lao mới phát hiện. 

- Chỉ tiêu: 

+  Số người khám phát hiện: 12.200 người được thử đờm phát hiện 

+  Số bệnh  nhân mới: 865 bệnh nhân. 

+  Số bệnh nhân Lao phổi có VKH mới và tái phát: 520 bệnh nhân. 



+  Tỷ lệ điều trị thành công lao các thể: 92% 

+  Tỷ lệ điều trị khỏi lao phổi có bằng chứng VKH mới và tái phát: 95% 

+  Tỷ lệ tử vong do lao/100.000 dân: < 4% 

+  TS tiêu bản đàm XN: 29.000 

+  Tổng số BN lao kháng thuốc (< 4% tổng số lao phát hiện): 38 

+  Tăng cường hoạt động thử đàm phát hiện nhằm tăng số tỷ lệ người thử 

đàm, duy trì 1,0% số người thử đàm/dân số/năm; 

+  Thông qua hoạt động tăng cường thử đàm phát hiện nhằm phát hiện 

sớm nguồn lây đưa vào quản lý điều trị kịp thời tiến tới: 

 Giảm số bệnh nhân lao các thể 8%/năm theo lộ trình từ năm 2021-2025: 

cụ thể 101/100.000 dân vào năm 2021 xuống còn 69/100.000 vào năm 2025; 

   Củng cố và nâng cao chất lượng điều trị với tỷ lệ bệnh nhân lao phổi có 

bằng chứng vi khuẩn học mới và tái phát được điều trị thành công lên 95% so 

với yêu cầu của CTCLQG (85%). Đảm bảo cung cấp thuốc – vật tư đầy đủ bằng 

nguồn của chương trình hoặc nguồn của Bảo hiểm y tế hoặc của địa phương. 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện Chương trình: 

Bệnh lao là một vấn đề sức khỏe toàn cầu vì tính chất lây nhiễm nguy 

hiểm qua đường hô hấp và gần đây là sự gia tăng của bệnh lao kháng thuốc và 

siêu kháng thuốc; Mặc dù CTCL Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt trong 

công tác phát hiện và điều trị bệnh lao trong nhiều năm qua, nhưng gánh nặng 

bệnh lao vẫn còn nặng nề; tỉnh BR-VT c ng không ngoại lệ mà tình hình dịch tể 

lao còn nhiều khó khăn, phức tạp và đầy thách thức. 

Hàng năm, tỉnh Bà Rịa – V ng Tàu thu dung từ 1400-1500 bệnh nhân và 

khoảng 50 bệnh nhân lao kháng thuốc, cho thấy tình hình dịch tễ lao còn khá 

cao. 

Trong những năm qua, ngoài kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số cấp hàng năm, chương trình phòng, chống lao tỉnh còn nhận được h  trợ từ 

nguồn vốn của Quỹ Toàn cầu giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, nguồn vốn của 

Quỹ Toàn cầu giai đoạn 2016-2020 đã kết th c. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí 

Trung ương c ng ngày một giảm gây ngừng trệ các hoạt động phòng, chống lao 

ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và chiến lược chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. 

Để có nguồn tài chính tiếp tục triển khai các hoạt động của chương trình 

phòng chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh nhằm tiến tới mục tiêu theo lộ trình 

chấm dứt bệnh lao năm 2030 cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Ủy 

Đảng, Chính quyền và nguồn kinh phí địa phương để duy trì và đẩy mạnh có 

hiệu quả các hoạt động phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng kinh phí: 7.135.600.000đ  (bằng chữ: Bảy tỷ một trăm ba mươi 

lăm triệu sáu trăm ngàn đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 790.750.000 đ 



 Nhân công (chi cho con người, hoạt động …): 6.344.850.000đ 

3.2. Chương trình phòng, chống bệnh phong 

 - Mục tiêu:  

+ Đến năm 2023 loại trừ bệnh Phong cấp huyện đạt 100%. 

+  Duy trì công tác phòng chống bệnh phong trên địa bàn tỉnh để tiến tới 

thanh toán bệnh phong. 

 - Chỉ tiêu: 

+ 1.000.000 người được khám da phát hiện bệnh phong mới 

+ 20 bệnh nhân mới 

+ 20 bệnh nhân đa hóa trị liệu 

+ 125 bệnh nhân được chăm sóc tàn tật 

+ 51 bệnh nhân được phẫu thuật l  đáo 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện Chương trình: 

Loại trừ bệnh phong cấp huyện đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt 100% 

để tiến tới thanh toán bệnh phong. 

- Tổng kinh phí: 6.399.940.000 đ (bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm chín mươi 

chín triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó: 

 Mua sắm (thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, tài liệu truyền 

thông…): 1.254.600.000đ 

 Chi hoạt động chuyên môn, con người (kiểm tra, giám sát, tuyên 

truyền...): 5.145.340.000 đ 

3.3. Chương trình phòng, chống bệnh sốt rét 

 - Mục tiêu:  

Không để tử vong do sốt rét, không có bệnh nhân sốt rét ác tính, tiến tới 

loại trừ sốt rét. 

 - Chỉ tiêu: 

+ Không có dịch sốt rét 

+ Tỷ lệ mắc sốt rét/1.000 dân: 0,02 

+ Không có ca tử vong do sốt rét 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiệnChương trình: 

Chương trình sốt rét triển khai các hoạt động năm 2021 nhằm phòng ngừa 

sốt rét xâm nhập, quay trở lại và duy trì bền vững kết quả loại trừ sốt rét ở 

những năm tiếp theo. 

- Tổng kinh phí:1.516.550.000 đ (bằng chữ: Một tỷ, năm trăm mười sáu 

Vật tư, trang thiết bị y tế: 207.750.000 đ 



 Nhân công (chi cho con người, hoạt động …): 1.308.800.000 đ 

3.4. Chương trình phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

- Mục tiêu:  

+ Giảm tỷ lệ mắc 

+ Giảm tỷ lệ chết 

+ Khống chế không để dịch lớn xảy ra (xử lý ổ dịch trước 24h, điều tra 

chỉ số côn trùng tại các phường nguy cơ cao, phun hóa chất chủ động). 

+ Xã hội hóa các hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết (SXH), xây dựng 

các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện. 

 -  Chỉ tiêu: 

+ Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 dân (giảm 10% so với giai đoạn 2016-

2020): 18% 

+ Khống chế tỷ lệ chết/mắc do sốt xuất huyết dưới 0,09% 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện Chương trình: 

+ Bệnh Sốt xuất huyết Dengue đe dọa sức khỏe của hơn 2,5 tỷ người trên 

thế giới, bệnh sốt xuất huyết lưu hành ở trên 100 quốc gia, trong đó toàn bộ các 

quốc gia khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những quốc gia có số ca 

mắc SXH cao. Tỉnh Bà Rịa –V ng Tàu hàng năm có số ca mắc SXHD từ 2.000 

ca đến 5.000 ca mắc/năm, đặc biệt có những năm bùng dịch lên đến 13.000 ca 

và từ 01 đến 07 ca tử vong. 

+ Bệnh do vi rút Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính do mu i truyền, có 

thể gây thành dịch. Vi rút Zika thuộc họ Arbovirus nhóm Flaviviridae cùng 

nhóm với các vi rút sốt xuất huyết Dengue. Bệnh do vi rút Zika có thể để lại 

những biến chứng thần kinh nặng nề, gây tác hại lớn cho người bệnh và gia 

đình. 

+ Bệnh Sốt xuất huyết Dengue và bệnh do vi rút Zika, hiện nay chưa có 

vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu chính vì vậy công tác phòng, chống dịch sốt 

xuất huyết và bệnh do vi rút Zika là rất cần thiết, nhằm giảm đến mức thấp nhất 

sự ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và kinh tế của toàn xã hội. 

- Tổng kinh phí: 30.158.770.000 đ (bằng chữ: Ba mươi tỷ, năm trăm mười 

tám triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 15.304.514.000 đ 

 Nhân công (chi cho con người, hoạt động…): 15.214.256.000 đ 

3.5. Chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần 

- Mục tiêu:  

+ 90% số xã/phường quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt 



+ 90% số xã/phường quản lý bệnh nhân động kinh.  

+ 25% số xã/phường quản lý bệnh nhân rối loạn trầm cảm.  

+ Quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng cho 90% số bệnh 

nhân tại các xã/phường đã được triển khai; 

- Chỉ tiêu: 

+ Khám phát hiện bệnh nhân mới giai đoạn 2021-2025 là 528 bệnh nhân 

+ 90% bệnh nhân điều trị tại cộng đồng là:  3535 bệnh nhân 

+ Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng 

+ Tập huấn cho chuyên trách tuyến huyện, thị xã, thành phố và tuyến xã, 

phường, thị trấn 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện Chương trình: 

Sức khỏe là vốn quý nhất của m i con người và của toàn xã hội. Không 

có sức khỏe tâm thần thì sẽ không có sức khỏe. Sức khỏe tâm thần góp phần đạt 

được Mục tiêu phát triển bền vững. 

Bảo vệ quyền con người: Bảo vệ sức khỏe tâm thần phải dựa trên nguyên 

tắc bảo đảm quyền con người, loại bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với người có rối 

loạn tâm thần. 

Dựa vào cộng đồng: chăm sóc sức khoẻ tâm thần dựa vào cộng động được 

ghi nhận là một chiến lược hiệu quả và hiệu lực nhằm giảm gánh nặng của rối 

loạn tâm thần và nâng cao sức khoẻ tâm thần của nhân dân. 

Bệnh nhân tâm thần là bệnh mãn tính điều trị lâu dài, thậm chí suốt đời 

(đối với bệnh tâm thần phân liệt). Nếu không được quản lý và điều trị thì bệnh 

tâm thần này đi lang thang, gây mất an ninh, trật tự xã hội là gánh nặng cho gia 

đình và toàn xã hội 

- Tổng kinh phí địa phương: 3.511.540.700 đ (bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm 

mười một triệu, năm trăm bốn mươi ngàn, bảy trăm đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 3.156.337.600 đ 

 Nhân công (chi cho con người, hoạt động…): 313.953.100 đ 

3.6. Chương trình phòng, chống bệnh tim mạch 

- Mục tiêu:  

+ 100% cán bộ y tế chuyên trách của tuyến huyện, xã, phường được đào 

tạo về dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh tim mạch theo 

nguyên lý y học gia đình. 

+ 100% Trạm Y tế thực hiện dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều 

trị, quản lý bệnh tim mạch theo nguyên lý y học gia đình. 



+ 80% cán bộ phụ trách công tác y tế các công ty, xí nghiệp được đào tạo 

tập huấn về dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh tim 

mạch theo nguyên lý y học gia đình. 

+ 100% cán bộ y tế thôn bản/cộng tác viên chương trình được tập huấn về 

dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh tim mạch tại tuyến y 

tế cơ sở. 

+ Trên 65% số người bệnh tim mạch được phát hiện, trong đó trên 45% số 

người phát hiện được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. 

+ 30% người ≥ 40 tuổi được khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp. 

+ Giảm 20% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh tim mạch vào năm 

2025. 

- Chỉ tiêu: 

+ Trên 65% người tăng huyết áp được phát hiện so với số người mắc ước 

đoán. 

+ Trên 45% người tăng huyết ápđã phát hiện được quản lý điều trị. 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiệnChương trình: 

Theo WHO đột quỵ, nhồi máu cơ tim và bệnh tim do tăng huyết áp 

(THA) là 3 trong số 20 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.Các bệnh không lây 

nhiễm (BKLN) là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Cứ 10 người 

chết thì có gần 8 người chết do các BKLN: Ước tính năm 2016Việt Nam 

có548.800 ca tử vong, trong đó tử vong do các BKLN chiếm tới 77% (424.000 

ca); 44% số ca tử vong do BKLN là trước 70 tuổi. Gánh nặng bệnh tật (DALYs) 

do BKLN chiếm 70% tổng gánh nặng bệnh tật. 

Tỷ lệ mắc THA tại Việt Nam đang gia tăng một cách nhanh chóng. Theo 

ước tính của Dự án Phòng, chống bệnh tăng huyết áp trung ương, hiện nay tại 

Việt Nam có khoảng 6,7 triệu người bị THA và nếu không có biện pháp dự 

phòng và quản lý hữu hiệu thì đến 2025 sẽ có 9,9 triệu người và THA là một 

trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và biến chứng tim mạch. 

Các hành vi nguy cơ: h t thuốc, uống rượu bia, ăn ít rau và trái cây, ăn 

nhiều muối, thiếu hoạt động thể lực chiếm tỷ lệ cao: Tỷ lệ hút thuốc lá 22,5%; 

uống rượu bia ở mức nguy hại 22,4%; ăn ít rau và trái cây 57,2%; tiêu thụ muối 

trung bình 9,4g/người/ngày; thiếu hoạt động thể lực 28,1%. 

Giai đoạn 2016 – 2020, Việt Nam đã áp dụng mô hình dự phòng, quản lý, 

điều trị các bệnh lý tim mạch tại Trạm Y tế (TYT) theo nguyên lý y học gia 

đình. Gi p người dân phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, hạn chế tử 

vong các bệnh lý về tim mạch. 

Đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - V ng Tàu đã phát hiện 55,6% người mắc 

bệnh tim mạch, trong đó có 40% số người được quản lý điều trị. Tuy nhiên số 



bệnh nhân điều trị liên tục đạt huyết áp mục tiêu có tỷ lệ rất thấp (25%). 

Theo báo cáo tình hình tử vong năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – V ng Tàu 

cho thấy, số cas tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây (BKLN) chiếm 

56,4% so với tổng các nguyên nhân tử vong, trong đó nguyên nhân tử vong 

trước 70 tuổi do các bệnh lý tim mạch chiếm (30,6%) 

Công tác truyền thông tới ban ngành đoàn thể các cấp chưa được đẩy 

mạnh. Kỹ năng tư vấn của CBYT tuyến cơ sở còn hạn chế. Đặc biệt kĩ năng tổ 

chức buổi sinh hoạt nói chuyện sức khỏe nhằmgiúpngười bệnh hiểu rõ về việc 

phòng ngừa, điều trị đ ng các BKLNtại các tuyến còn rất hạn chế. Bệnh 

nhânđang có thói quen khám lấy thuốc ở tuyến trên chưa tin tưởng khi điều trị ở 

TYT dẫn đến tình trạng quá tải tuyến trên. 

- Tổng kinh phí: 2.071.290.000đ (bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bảy mươi 

mốt triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 299.850.000 đ 

 Nhân công (chi cho con người, hoạt động chuyên môn, giám sát, truyền 

thông…): 1.771.440.000 đ 

3.7. Chương trình phòng, chống bệnh đái tháo đường 

- Mục tiêu:  

+ 100 % Cán bộ Trạm Y tế được đào tạo về dự phòng, phát hiện sớm, 

chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh Đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình. 

+ 100% Trạm Y tế thực hiện dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều 

trị, quản lý bệnh Đái tháo đường theo hướng dẫn chuyên môn.. 

+ 80% cán bộ y tế các cơ quan xí nghiệp được đào tạo tập huấn và thực 

hiện dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh Đái tháo đường 

theo nguyên lý y học gia đình. 

+ 100% cán bộ y tế thôn bản/cộng tác viên chương trình được tập huấn về 

dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh Tim mạch tại tuyến y 

tế cơ sở. 

+ Tỷ lệ người bệnh đái tháo đường được phát hiện trên 80%, trong đó trên 

50% được quản lý, điều trị. Khống chế tỷ lệ tiền đái tháo đường dưới 20% ở 

người 30-69 tuổi, khống chế tỷ lệ đái tháo đường dưới 10% ở người 30-69 tuổi. 

+ Tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8 – 10 tuổi dưới 8%. 

+  Giảm 20% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh tim mạch, đái tháo 

đường vào năm 2025. 

 - Chỉ tiêu: 

+ Trên 80% bệnh nhân đái tháo đường được phát hiện 

+ Trên 50% bệnh nhân đái tháo đường phát hiện được quản lý điều trị 

+ Tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8 – 10 tuổi dưới 8% 



- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiệnChương trình: 

Giai đoạn 2016 – 2020, Việt Nam đã áp dụng mô hình dự phòng, quản lý, 

điều trị bệnh đái tháo đường tại Trạm Y tế (TYT) theo nguyên lý y học gia đình. 

Gi p người dân phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, hạn chế tàn tật, 

tử vong do các biến chứng của bệnh đái tháo đường gây ra. 

Đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa-V ng Tàu đã phát hiện 62% người mắc bệnh 

đái tháo đường, trong đó có 40% số người được quản lý điều trị. Tuy nhiên số 

bệnh nhân điều trị liên tục đạt mục tiêu điều trị có tỷ lệ rất thấp (15%). 

Theo báo cáo tình hình tử vong năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – V ng Tàu 

cho thấy, số cas tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây (BKLN) chiếm 

56,4% so với tổng các nguyên nhân tử vong, trong đó nguyên nhân tử vong 

trước 70 tuổi do các bệnh lý đái tháo đường chiếm (5,3%). 

Công tác truyền thông tới ban ngành đoàn thể các cấp chưa được đẩy 

mạnh. Kỹ năng tư vấn của CBYT tuyến cơ sở còn hạn chế. Đặc biệt kỹ năng tổ 

chức buổi sinh hoạt nói chuyện sức khỏe nhằmgiúpngười bệnh hiểu rõ về việc 

phòng ngừa, điều trị đ ng các BKLNtại các tuyến còn rất hạn chế. Bệnh nhân 

đang có thói quen khám lấy thuốc ở tuyến trên chưa tin tưởng khi điều trị ở TYT 

dẫn đến tình trạng quá tải tuyến trên. 

Tỷ lệ TYT quản lý điều trị đạt 82/82 (100%). Tuy nhiên tỷ lệ TYT có 

bệnh nhân điều trị tại TYT chỉ đạt 20/82 (24,4%). Việc cung cấp dịch vụ y tế tại 

TYT chưa tốt nên chưa thu h t được người bệnh đến khám. Chưa theo dõi được 

tình trạng, diễn tiến của bệnh. 

Công tác phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt (PCCRLTI): I ốt là một vi 

chất cần thiết cho sự phát triển thể chất tinh thần của con người, đặc biệt là bà 

mẹ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em 8 – 10 tuổi. Từ 2018 đến nay, các nhà máy 

sản xuất muối và gia vị mặn chứa I ốt của tỉnh phải tự mua hóa chất Iốt để sản 

xuất muối I ốt cung cấp ra thị trường mà không được nhà nước cấp như trước 

đây. Chương trình PCCRLTI nhằm theo dõi giám sát tình trạng thiếu I ốt bằng 

phương pháp giám sát độ bao phủ muối ở hộ gia đình, chất lượng muối  I ốt hộ 

gia đình, giám sát tỷ lệ I ốt niệu và tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8 – 10 tuổi. 

- Tổng kinh phí: 3.953.340.000 đ (bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm năm mươi 

ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 00 đ 

 Nhân công (chi cho con người, hoạt động điều tra, tập huấn, giám sát): 

3.953.340.000 đ 

3.8. Chương trình phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen 

phế quản. 

-  Nâng cao năng lực và hiệu quả trong dự phòng, giám sát, phát hiện, 



chẩn đoàn và quản lý điều trị cho cán bộ phụ trách chương trình tuyến huyện, 

xã. 

-  40% bệnh nhân mới Hen – COPD được phát hiện sớm. 

-  70% bệnh nhân mới Hen – COPD được điều trị đ ng hướng dẫn của Bộ 

Y tế. 

-  90% bệnh nhân mới Hen – COPD năm trong danh sách quản lý của 

trạm y tế. 

-  90% trạm y tế triển khai hoạt động phát hiện sớm, quản lý và dự phòng 

bệnh Hen – COPD  

-  100% cán bộ y tế thực hiện công tác phòng chống Hen - COPD tuyến 

huyện và xã được đào tạo, tập huấn về dự phòng, giám sát, phát hiện, chẩn đoán, 

quản lý, điều trị. 

- Tổng kinh phí: 1.568.000.000đ(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm sáu mươi 

tám triệu đồng).  

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 121.750.000 đ 

 Nhân công (chi cho con người, hoạt động …): 1.446.250.000đ 

3.9.  Chương trình Y tế trường học 

- Mục tiêu:  

+ Giảm ít nhất 25% tỷ lệ mắc mới các bệnh tật ở trẻ mầm non, học sinh 

phổ thông như: Cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân, béo phì, bệnh răng miệng, 

rối loạn tâm thần học đường so với tỷ lệ mắc mới năm 2020.  

+ Trên 90% số trẻ mầm non, học sinh phổ thông được sàng lọc, tư vấn 

điều trị cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn 

tâm thần học đường. 

  - Chỉ tiêu: 

+ 319 trường học được kiểm tra, giám sát đánh giá các yếu tố vệ sinh 

trường học 

+ 319 trường học được đo đạc các yếu tố vệ sinh trường học 

+ 302 trường học giáo dục sức khỏe răng miệng 

+ 207 trường học chải răng với kem Fluor 

+ 48.000 người được khám và điều trị nha học đường 

+ 100% học sinh các cấp (bao gồm hệ công lập và tư thục) trên địa bàn 

tỉnh được khám sức khỏe một lần trong năm theo Nghị quyết 05/2020/NQ-

HĐND. 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiệnChương trình: 

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương số 20-NQ/TƯ và các mục tiêu chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Thông tư 13/2016/TTLT- 



BYT – BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định về công tác Y tế trường học. 

Nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, tăng cường kiến thức 

phòng chống bệnh tật học đường, giảm tỷ lệ mắc các bệnh tật học đường. Kiểm 

soát và hạn chế một số yếu tố nguy cơ của các bệnh tật học đường phổ biến hiện 

nay, tạo điều kiện cho các em học sinh phát triển toàn diện thể chất và tinh thần, 

có sức khỏe tốt để học tập. 

- Tổng kinh phí: 2.000.501.500 đ (bằng chữ: Hai tỷ, lẻ một nghìn năm 

trăm đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 157.350.000 đ 

 Nhân công (chi cho con người, hoạt động …): 1.842.651.500đ 

3.10. Chương trình Tiêm chủng mở rộng 

  - Mục tiêu:  

+ Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt.  

+ Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh.  

+ Đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccin cho trẻ dưới 1 tuổi.   

+ Triển khai hệ thống giám sát Sởi tích cực tiến tới loại trừ bệnh Sởi.  

+ Duy trì tiêm vaccin viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ sau 

sinh.  

+ Đảm bảo tỷ lệ tiêm vaccin Sởi –Rubella và DPT m i 4 cho trẻ 18 tháng 

trong toàn tỉnh.  

+ Tiêm đủ 02 liều vaccin uốn ván cho phụ nữ có thai trong toàn tỉnh. 

+ Thực hiện tiêm vắc xin bại liệt tiêm (IPV) cho trẻ từ 5 tháng tuổi sau 

khi đã uống đủ 03 liều vắc xin bại liệt trong tiêm chủng thường xuyên (TCTX). 

+ Nâng cao kỹ năng thực hành an toàn tiêm chủng. 

+ Đảm bảo tiến độ tiêm chủng hàng tháng đạt 7-8% số đối tượng cả năm 

trên địa bàn xã, huyện. 

+ Củng cố công tác quản lý chương trình. Thành lập hệ thống báo cáo các 

cas phản ứng sau tiêm giữa hệ điều trị và hệ dự phòng. 

+ Giảm số mắc/chết các bệnh trong chương trình TCMR. 

- Chỉ tiêu: 

+ Tỷ lệ tiêm đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi hằng năm: 98% 

+ Tỷ lệ tiêm đủ liều vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ có thai: 90% 

+ Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh 

+ Tỷ lệ mắc bạch hầu/100.000 dân: 0,02% 

+ Tỷ lệ mắc ho gà/100.000 dân: 0,2% 

+ Tỷ lệ mắc sởi/100.000 dân: 2% 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiệnChương trình: 



Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 

17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục các bệnh truyền nhiễm, phạm vi và 

đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. Để chủ động phòng, 

chống các bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng, nâng cao tỷ lệ tiêm 

chủng và chất lượng tiêm chủng.  

 - Tổng kinh phí: 14.067.780.000 đ (bằng chữ: Mười bốn tỷ, sáu mươi bảy 

triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 10.864.830.000 đ 

 Nhân công (chi cho con người, hoạt động điều tra, tập huấn, giám sát): 

3.202.950.000 đ 

3.11. Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

- Mục tiêu: 

+ Chủ động duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số 

giới tính khi sinh, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận 

dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất 

lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. 

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình về Dân số 

và Phát triển đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành. 

+ Đánh giá kết quả giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục duy trì và triển khai mở 

rộng các chương trình cho giai đoạn 2026 – 2030. 

- Chỉ tiêu: 

+ Dân số trung bình: 1.252.000 

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 10‰ 

+ Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 70% 

+ Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 85% 

+ Tỷ số giới tính khi sinh: 109% (nam/100 nữ) 

+ Tuổi thọ bình quân: 76,95 

+ Dịch vụ KHHGĐ: 53.000 người 

  Đặt vòng mới: 7.000 

  Thuốc cấy tránh thai: 50 

  Thuốc tiêm tránh thai: 1.850 

  Thuốc uống tránh thai: 20.800 

  Bao cao su tránh thai: 23.300 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiệnChương trình: 



+ Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền; sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội và 

dự tham gia của người dân, tỉnh Bà Rịa-V ng Tàu đã duy trì đạt mức sinh thay 

thế từ năm 2003 và đến nay Tổng tỷ suất sinh toàn tỉnh (số con trung bình của 

m i người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) chỉ còn 1,87 con (theo số liệu của kết 

quả Tổng điều tra Dân số và nhà ngày 01/4/2019). Cơ cấu dân số, phân bố dân 

số có chuyển biến tích cực. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. 

+ Tuy nhiên trong thời gian tới, tỉnh còn nhiều thách thức mới như mức 

sinh biến động khó lường, mất cân bằng giới tính khi sinh lan rộng cả thành thị 

và nông thôn, già hóa dân số nhanh,… Các yếu tố dân số chưa được lồng ghép 

một cách hoạch định, thực thi chính sách phát triển kinh tế xã hội. 

 + Các nội dung về dân số trong hoạch định phát triển kinh tế - xã hội chưa 

được chú trọng đ ng mức. Công tác truyền thông, giáo dục về dân số - kế hoạch 

hóa gia đình trong một số khu vực, nhóm đối tượng hiệu quả chưa cao, truyền 

thông đại ch ng chưa rộng, nội dung truyền thông, tư vấn cung cấp các dịch vụ 

chậm đổi mới, chủ yếu tập trung vào kế hoạch hóa gia đình. Kiến thức và kỹ 

năng sống của vị thành niên và thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức 

khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho công tác 

dân số - kế hoạch hóa gia đình còn ít, chưa tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ 

 + Vì vậy trong giai đoạn 2021 – 2025 cần phải tiếp tục thực hiện chương 

trình Dân số - KHHGĐ để duy trì kết quả như hiện nay và tiếp tục thực hiện 

hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao của Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 

tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác 

dân số trong tình hình mới. 

 - Tổng kinh phí: 84.357.950.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi bốn tỷ, ba 

trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 00 đ 

 Chi hoạt động chuyên môn, con người: 84.357.950.000 đ 

3.12. Chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

- Mục tiêu:  

Cải thiện sức khoẻ sinh sản của người dân, tập trung vào giảm tử vong 

mẹ, tử vong sơ sinh đồng thời tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng dự 

phòng các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con, dự phòng và sàng lọc ung thư cổ 

tử cung, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên – thanh niên. Duy trì kết 

quả thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, hướng tới thực hiện các 

mục tiêu phát triển bền vững.  

- Chỉ tiêu: 

+ Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống dưới 26 ‰00 

+ Tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi dưới 8‰ 

+ Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi dưới 14‰ 



+ Tỷ suất tử vong sơ sinh dưới 5‰ 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiệnChương trình: 

Bà Rịa - V ng Tàu đã có những kết quả ấn tượng trong công tác chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và sức khỏe bà mẹ trẻ em. Với tỷ lệ tử vong mẹ năm 2020 

(12,3‰00) giảm so với năm 2016 (18 ‰00) và tỷ lệ tử vong sơ sinh giảm mạnh 

xuống còn một nửa trong thập kỷ gần đây. Và theo số liệu từ Tổng cục thống kê 

và tổng kết chương trình thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ, tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 1 tuổi và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2011 – 2020 giảm ổn định, 

thấp hơn so với toàn quốc. Năm 2020 số liệu báo cáo tại tỉnh tỷ suất tử vong trẻ 

em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi lần lượt là 1,1‰ và 1,5‰ (chỉ tiêu giao dưới 8‰ 

và dưới 14‰). 

Dù đã đạt được những kết quả khả quan như vậy, nhưng quá trình sinh đẻ 

vẫn còn rình rập nhiều rủi ro đối với phụ nữ và con cái của họ. Việc không được 

tiếp cận đầy đủ tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong thời gian trước, trong và sau 

khi sinh đối với phụ nữ mang thai chính là nguyên nhân gây ra 600 ca tử vong 

mẹ và hơn 10.000 ca tử vong trẻ sơ sinh được ghi nhận ở Việt nam m i năm và 

các trường hợp tử vong mẹ và tử vong sơ sinh tại Bà Rịa – V ng Tàu c ng 

không nằm ngoài các nguyên nhân đó. Ngoài ra, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại 

các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn còn ít được tiếp cận với các dịch vụ 

chăm sóc SKSS để nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Vì vậy hoạt động chăm sóc SKSS là các hoạt động nhằm nâng cao chất 

lượng chăm sóc sức khỏe cho không chỉ 1 mà là 2 người: bà mẹ và trẻ sơ sinh, 

nhằm giúp cho tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếp cận 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện nhất góp phần giảm tối thiểu 

tỷ lệ tại biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. 

Để thực hiện được nội dung đó ngành y tế cần phải triển khai cung cấp 

các dịch vụ chăm sóc SKSS đến tận y tế tuyến cơ sở, nâng cao năng lực và cập 

nhật chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến cở sở như nhiệm vụ thường xuyên, tuyến 

tỉnh luôn h  trợ cho tuyến cơ sở cả về công tác quản lý và thực hiện các dịch vụ 

chăm sóc SKSS. Trên đây là lý do vì sao ch ng ta vẫn nên duy trì các hoạt động 

chăm sóc SKSS và ngày càng ch  trọng hơn để cải thiện và nâng cao không 

chỉSKSS mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong tỉnh đặc 

biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.  

 - Tổng kinh phí: 6.283.581.000 đ (bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm tám mươi ba 

triệu, năm trăm tám mươi mốt nghìn đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 2.294.846.000 đ 

 Chi hoạt động chuyên môn, con người: 2.551.260.000 đ 

3.13. Chương trình Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 



- Mục tiêu:  

Bảo đảm chế độ dinh dưỡnghợp lý theo đ ng nhu cầu để đạt được tình 

trạng dinh dưỡng tối ưu theo vòng đời nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ 

cho m i người dân tỉnh Bà Rịa – V ng Tàu; ch  trọng phòng chống thiếu vi chất 

dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm liên quan 

đến dinh dưỡng; đảm bảo dinh dưỡng trong mọi tình huống khẩn cấp; chăm sóc 

dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, tập trung vào nhóm đối tượng phụ nữ có thai, 

bà mẹ cho con bú, phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 5 tuổi. 

- Chỉ tiêu: 

+ Tỷ lệ trẻ em< 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 5% 

+ Tỷ lệ trẻ em< 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi: ≤17% 

+ Tỷ lệ trẻ em< 5 tuổi suy dinh dưỡng thể gầy còm dưới 5% 

+ Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi béo phì: nông thôn (dưới 5%), thành thị (dưới 

10%) 

+ Tỷ lệ sơ sinh cân nặng < 2500gram dưới 4% 

+ Tỷ lệ trẻ từ 6 - 36 tháng được uống Vitamin A trên 98% 

+ Tỷ lệ bà mẹ sau sinh được uống Vitamin A trên 95% 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiệnChương trình: 

Mặc dù đạt được các thành tựu đáng ghi nhận trong thời gian qua nhưng 

chúng ta vẫn phải đương đầu với những thách thức lớn về dinh dưỡng. Tỷ lệ suy 

dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi vẫn còn ở mức cao 18% vào năm 

2020, có nghĩa là cứ gần 5 trẻ em thì có 1 trẻ bị thấp còi và còn có sự khác biệt 

khá lớn giữa các khu vực trong tỉnh, tập trung chủ yếu ở các xã nghèo, khó khăn 

và vùng sâu vùng xa của 3 huyện/thị xã: Xuyên Mộc, Châu Đức và Phú Mỹ. Tỷ 

lệ thừa cân béo phì năm 2020 của tỉnh là 7,8% cao hơn tỷ lệ chung cả nước 

(7,4%) và là một trong những tỉnh có tỷ lệ thừa cân - béo phì cao nhất trong toàn 

quốc, đây là gánh nặng kép về dinh dưỡng, các thách thức trong bối cảnh mới 

tiếp tục đòi hỏi những n  lực cao trong hành động, hướng tới dinh dưỡng hợp lý 

và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng đặc biệt là phụ nữ và trẻ em góp phần 

nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam. Vì vậy cần phải có 

những giải pháp can thiệp phù hợp và duy trì các hoạt động của chương trình 

một cách bền vững nhằm giảm nhanh tình trạng thấp còi thừa cân béo phì ở tỉnh. 

 - Tổng kinh phí: 4.947.323.000 đ (bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm bốn mươi 

bảy triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 320.008.000 đ 

 Chi hoạt động chuyên môn, con người: 4.627.315.000 đ 

3.14. Chương trình An toàn thực phẩm 

- Mục tiêu:  



+ Nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho các nhóm 

đối tượng. 

+ Tăng cường năng lực của hệ thống kiểm nghiệm trong lĩnh vực an toàn 

vệ sinh thực phẩm. 

+ Giám sát mối nguy nhằm cảnh báo các vấn đề liên quan đến an toàn 

thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

- Chỉ tiêu: 

Stt Mục tiêu/chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2025 
Ghi chú 

I Chi cục ATVSTP 

A Hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực 

phẩm 

1 Tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn về VSATTP %   

 Tỷ lệ bếp ăn tập thể, DVAU, nước 

uông đóng chai, nước đá thuộc tuyến 

tỉnh, huyện thị thành quản lý 

 95 

 

 Cơ sở DVAU và TAĐP do tuyến xã, 

phường, thị trấn quản lý 
 90 

 

2 Tỷ lệ cán bộ cơ sở làm công tác ATTP 

được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 
% 100 

 

3 Tỷ lệ mắc NĐTP/100.000 dân  < 7  

4 Số vụ NĐTP trên 30 người Vụ 00  

5 Giảm 10% tỷ lệ mẫu nhiễm vi sinh, lý 

hóa các chỉ tiêu ATTP so 2020 
  

 

B Hoạt động truyền thông về ATTP 

1 Tổ chức lễ phát động Tháng hành 

động vì ATTP 
Đợt 01 

 

2 Hoạt động đội tuyên truyền cơ động: 

Tháng hành động vì ATTP; ATTP Tết 

Nguyên đán; ATTP Tết trung thu: 

Đợt 03 

 

3 Tập huấn ATVSTP cho người tiêu 

dùng: 166 buổi 
Buổi 166 

 

4 Sản xuất Pano phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm 
Tấm 20 

 

5 Đánh giá kiến thức và thực hành về 

ATTP của người chế biến thực phẩm 

tại các cơ sở DVAU 

Lần  01 

 



6 Tập huấn kiến thức ATVSTP cho các 

tổ chức chính trị; người SX, KD, CB 

thực phẩm 

Lớp  30 

 

II Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

1 Hiệu chuẩn thiết bị phòng xét nghiệm  335 thiết bị  

2 Kiểm soát chất lượng thử nghiệm:    

- Chỉ tiêu xét nghiệm được tham gia thử 

nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên 

phòng. 

 125chỉ tiêu 

xét nghiệm 

 

3 Thực hiện tái đánh giá hoặc giám sát  

đánh giá công nhận hệ thống phòng thí 

nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025: 

2017 (giám sát định kỳ hàng năm)  

 02 phòng 

xét nghiệm 

(hóa lý, vi 

sinh) hàng 

năm được 

đánh giá đạt 

theo tiêu 

chuẩn ISO 

17025: 

2017 

 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiệnChương trình: 

Tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – V ng Tàu trong 

những năm gần đây có nhiều biến động, cụ thể:  

Nội dung Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Số vụ  06 03 04 08 

Số cas mắc 167 49 45 167 

Số cas tử vong 00 00 00 00 

Số vụ ngộ độc thực phẩm tăng, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm rất đa 

dạng: do sử dụng Cá Nóc, Cóc, So, Cua lạ, Nấm, Nhộng ve sầu (ký sinh nấm 

độc), Cá Hồng có chứa độc tố tự nhiêu từ tảo biển (Ciguatera), vi sinh, hóa chất 

… Điều này cho thấy ngộ độc thực phẩm ngày càng diễn biến phức tạp, gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe người dân nói riêng và lợi ích kinh tế xã hội nói chung. 

Do đó, việc tăng cường kiến thức và thực hành của các đối tượng sản xuất, 

kinh doanh, tiêu dùng, quản lý an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực của hệ 

thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; giám sát mối nguy nhằm cảnh báo các 

vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho 

người dân là vấn đề cần thiết và cấp bách. 



 - Tổng kinh phí: 8.212.400.000đ (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm mười hai 

triệu, bốn trăm ngàn đồng), trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 2.073.300.000 đ 

 Chi hoạt động chuyên môn, con người: 6.139.100.000 đ 

3.15. Chương trình phòng, chống HIV/AIDS 

- Mục tiêu:  

+ Hoạt động tăng cường xét nghiệm phát hiện HIV/AIDS 

 Mục tiêu 1: 90% người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh biết tình trạng HIV 

vào năm 2021. 

 Mục tiêu 2: Hoàn thành 200 mẫu giám sát trọng điểm HIV lồng ghép 

hành vi (HSS+) ở nhóm Nam nghiện chích ma tuý. 

 Mục tiêu 3: 100% mẫu máu truyền được xét nghiệm sàng lọc HIV 

 Mục tiêu 4: 100% huyện, thành phố, thị xã triển khai giám sát phát hiện 

HIV/AIDS theo hướng dẫn quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT 

 Mục tiêu 5: 100% huyện, thành phố, thị xã thực hiện thu thập, quản lý 

và báo số liệu về người HIV/AIDS và chương trình phòng, chống HIV/AIDS 

theo đ ng quy định của Bộ Y tế. 

+  Hoạt động triển khai can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm 

HIV/AIDS 

  Mục tiêu 1: 1.050 người nghiện chích ma tuý (NCMT) tiếp cận với 

chương trình bơm kim tiêm (BKT).  

 Mục tiêu 2: 1.800 phụ nữ bán dâm tiếp cận với chương trình BCS 

 Mục tiêu 3: 1.200 Nam quan hệ tình dục (QHTD) đồng giới tiếp cận 

với chương trình bao cao su (BCS) 

 Mục tiêu 4: Mở rộng triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế cho 570 người Nghiện chích ma túy  

  Mục tiêu 5: 1.200 khách hàng được sử dụng 1 lần dịch vụ Prep. 

+  Hoạt động h  trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con 

  Mục tiêu 5: 1.200 khách hàng được sử dụng 1 lần dịch vụ Prep. 

 Mục tiêu 1: 2.884 người nhiễm HIV đang điều trị ARV.  

 Mục tiêu 2: 95% người bệnh HIV/AIDS được xét nghiệm tải lượng 

HIV trong theo dõi điều trị ARV và 95% bệnh nhân đạt ức chế tải lượng virut 

HIV dưới ngưỡng. 

 Mục tiêu 3: 100% Phụ nữ mang thai (PNMT) nhiễm HIV được điều trị 

thuốc ARV và 100% con của họ được dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

bằng thuốc ARV. 



 Mục tiêu 4: 95% người nhiễm HIV mới đăng ký điều trị được dự phòng 

mắc lao bằng INH và 100% người bệnh HIV mắc lao được điều trị thuốc ARV. 

 Mục tiêu 5: 95% người bệnh HIV được tiếp cận với dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua Bảo hiểm y tế. 

 Mục tiêu 6: 100% các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị ARV ký hợp 

đồng cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS từ bảo hiểm y tế (BHYT). 

+  Hoạt động Tăng cường năng lực hệ thống (Đào tạo, tập huấn, NCKH, 

hội nghi, hôi thảo, quản lý, kiểm tra, giám sát...) 

Tăng cường năng lực hệ thống đảm bảo tính bền vững của chương trình 

phòng, chống HIV/AIDS. 

- Chỉ tiêu: 

+ Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3% 

+ Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV của 

mình: 90% (năm 2021), 91% (năm 2022), 92% (năm 2023), 93% (năm 2024), 

94% (năm 2025). 

+ Tỷ lệ người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng vi rút 

(ARV): 90% (năm 2021, 2022), 93% (năm 2023), 95% (năm 2024, 2025). 

+ 95% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng 

ức chế. 

+ 5.250 người nghiện chích ma túy tiếp cận với chương trình bơm kim 

tiêm. 

+ 9.000 gái mại dâm tiếp cận với chương trình bao cao su. 

+ 5.332 người quan hệ tình dục đồng giới tiếp cận với chương trình bao 

cao su. 

+ Tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con bằng ARV: 95% (năm 2021, 2022), 100% (năm 2023, 

2024, 2025). 

+ 100% trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng bằng ARV 

+100% các TTYT huyện/thị xã/thành phố được giám sát h  trợ các hoạt 

động về phòng, chống HIV/AIDS. 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện Chương trình: 

Những năm tới đây nguồn tài trợ quốc tế bị cắt giảm, trong khi nhu cầu 

ngân sách để nâng cao chất lượng và mở rộng, mở mới các dịch vụ dự phòng, 

chăm sóc và điều trị ngày càng lớn nhưng sự cam kết của các cấp chính quyền 

chưa mạnh mẽ. 

Rất ít ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp chủ động đầu tư kinh phí cho hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS, đa phần đối phó với các cơ quan chức năng hoặc 

do quy định trong các tiêu chuẩn kiểm tra định kỳ buộc phải làm, ý thức về tầm 

quan trọng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS còn chưa cao. 



Sự kỳ thị phân biệt đối xử vẫn còn diễn ra, trong khi chương trình dự 

phòng và chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS chiếm trên 80% tổng 

kinh phí chương trình phòng, chống HIV/AIDS nhưng chủ yếu dựa vào sự tài 

trợ của nhà nước các dự án nước ngoài và BHYT. Nếu kinh phí cắt giảm đột 

ngột, người nhiễm HIV/AIDS không thể chi trả được có thể dẫn đến nhiều hậu 

quả khó lường. 

 - Tổng kinh phí: 19.326.467.298 đ(bằng chữ: Mười chín tỷ, ba trăm hai 

mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, hai trăm chín mươi tám đồng), 

trong đó: 

 Vật tư, trang thiết bị y tế: 17.023.842.059 đ 

 Chi hoạt động chuyên môn, con người: 2.302.625.239 đ 

3.16. Chương trình quân dân y kết hợp 

- Mục tiêu: 

+ Tạo điều kiện cho người dân sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biển đảo, trọng điểm quốc phòng – an ninh 

được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao và tăng cường 

khả năng đáp ứng của ngành Y tế trong các tình huống khẩn cấp.  

+ Tăng cường hiệu quả kết hợp quân dân y, phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả quân và dân y thực hiện chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân 

dân và bộ đội. Triển khai thực hiện tốt công tác kết hợp QDY bảo vệ và chăm 

sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân và phục vụ quốc phòng – an ninh. 

Tổng kinh phí: 350.000.000 đ (bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng), 

trong đó: 

 Chi hoạt động chuyên môn, con người: 350.000.000 đ 

3.17. Chương trình theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

chương trình và truyền thông y tế 

- Mục tiêu: 

+ Mục tiêu 1: Hằng năm, 100% các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành 

đoàn thể có các văn bản chỉ đạo, có kế hoạch phối hợp hoạt động thực hiện TT, 

GDSK ở cơ quan, đơn vị, địa phương. 

+ Mục tiêu 2: Hằng năm, 100% các nội dung chương trình y tế được 

tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo BR-VT, Đài 

PT-TH, truyền thanh địa phương).  

+ Mục tiêu 3: Nâng cao kiến thức, thực hành đ ng của người dân về 

phòng, chống bệnh tật bảo vệ sức khỏe. 

+ Mục tiêu 4: Hằng năm, 100% các chương trình y tế được theo dõi, kiểm 

tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động. 



- Chỉ tiêu: 

+ Tổ chức các sự kiện truyền thông giáo dục sức khỏe 

+ Sản xuất tài liệu truyền thông về các chương trình và vấn đề liên quan 

lĩnh vực y tế. 

+ 100% các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh được kiểm tra, giám 

sát thực hiện triển khai các dự án/hoạt động 

+ 100% các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh truyền thông các nội 

dung của chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện Chương trình: 

Trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân nói 

chung, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu có vị trí đặc biệt quan trọng, nó có 

thể ngăn chặn nhiều gánh nặng bệnh tật. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức 

khỏe ban đầu thì hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe (TT, GDSK) được 

xem là vấn đề then chốt, đi đầu. Mục đích của hoạt động này là cung cấp những 

kiến thức y khoa thường thức, thiết yếu về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe để mọi 

người dân biết và có thể tự chăm sóc sức khỏe cho mình và gia đình. 

Chương trình “Theo dõi giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện chương 

trình và truyền thông y tế” gồm 02 mảng hoạt động chính, thứ nhất là theo dõi 

giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình, thứ hai là truyền thông nội 

dung của các chương trình y tế, đây là chương trình tổng hợp với mục tiêu, 

nhiệm vụ vừa phục vụ, h  trợ cho công tác quản lý, điều hành các chương trình 

thành phần, vừa h  trợ cho các chương trình trong việc đưa các chủ trương, 

chính sách của cơ quan quản lý nhà nước về y tế đến với người dân nhanh hơn, 

chính xác hơn; người dân nhận biết được các yếu tố nguy cơ bệnh tật, phòng 

ngừa hiệu quả dịch bệnh, gi p các chương trình đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra 

trong năm 2021.  

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Dự án “Theo dõi giám sát, kiểm tra, đánh 

giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế” thuộc Chương trình Mục tiêu Y 

tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc 

biệt là trong công tác kiểm tra, giám sát triển khai và truyền thông về phòng 

chống dịch bệnh, truyền thông các nội dung của các dự án thành phần, chủ động 

cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời cho các cơ quan báo chí, tăng cường 

tuyên truyền về những vấn đề trọng tâm của của chương trình Mục tiêu Y tế - 

Dân số; định hướng dư luận với các vấn đề về y tế, thông qua đó cùng phối hợp 

tuyên truyền tới người dân; Tận dụng tất cả các kênh thông tin để đăng tải và 

cung cấp thông tin tới người dân. Kết quả triển khai thực hiện dự án đã góp phần 

vào thành công chung của Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-

2020.  



Do đó để tiếp tục giữ vững các kết quả đạt được trong phòng chống dịch 

bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêm 

chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, dân số và phát triển, chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng chống HIV,... góp 

phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các cam kết quốc tế về mục tiêu y tế 

dân số thì việc tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Chương trình Mục tiêu Y 

tế - Dân số trước đây nói chung và chương trình “Theo dõi giám sát, kiểm tra, 

đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế” nói riêng trong thời gian 

tới là hết sức cần thiết. 

 - Tổng kinh phí: 1.929.893.000 đ (bằng chữ: Một tỷ, chín trăm hai mươi 

chín triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn đồng), trong đó: 

 Sản xuất tài liệu truyền thông: 1.285.615.000 đ 

 Chi hoạt động chuyên môn(kiểm tra, giám sát; tuyên truyền):  

644.278.000đ 

II. PHẠM VI, QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phạm vi và quy mô 

Trên toàn tỉnh Bà Rịa- V ng Tàu, các cấp các ngành trong toàn tỉnh. 

2. Đối tượng thụ hưởng: Người dân trên địa bàn tỉnh 

3. Đối tượng thực hiện:  

- Cán bộ y tế đang làm việc ở tất cả các tuyến y tế từ tỉnh đến y tế cơ sở, 

tập trung vào tuyến y tếcơ sở. 

- Cán bộ y tế của các ngành có liên quan đến lĩnh vực y tế dự phòng. 

- Cộng tác viên các chương trình y tế tại các khu dân cư. 

- Cán bộ quản lý các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể 

4. Thời gian thực hiện: 05 năm (từ 2021-2025) 

5. Lồng ghép: Các chương trình, dự án, đề án hiện có của ngành Y tế và 

các ngành khác để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình trên địa bàn 

tỉnh. 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU: 

- Phòng chống bệnh không lây nhiễm. 

- Phòng chống dịch bệnh. 

- Tăng cường phòng chống bệnh lao, HIV/AIDS. 

- Phòng, chống bệnh tật học đường. 



- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

- Nâng cao chất lượng dân số. 

- An toàn thực phẩm. 

- Chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh. 

- Quản lý sức khỏe người dân. 

VI. DỰ KIẾN KINH PHÍ: Tổng kinh phí giai đoạn 2021 - 2025: 

Tổng kinh phí: 198.150.426.498 đ, Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ, 

một trăm năm mươi triệu, bốn trăm hai mươi sáu ngàn, bốn trăm chín mươi tám 

đồng, trong đó: 

 Sản xuất tài liệu truyền thông: 55.155.342.659 đ 

 Chi hoạt động chuyên môn (kiểm tra, giám sát, tuyên truyền):  

142.995.083.839 đ  

(Kèm theo là kinh phí của từng chương trình) 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về quản lý chỉ đạo, thực thi chính sách và phối hợp thực hiện 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị để tổ chức 

thực hiện hiệu quả chương trình. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ 

đạo thực hiện, đưa vào chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị và 

ưu tiên sử dụng nguồn lực để đạt được các mục tiêu sức khỏe trên cơ sở các mục 

tiêu sức khỏe chung của toàn tỉnh. 

- Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị để phối hợp triển khai thực hiện 

các chính sách, hoạt động của Chương trình trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi, lĩnh 

vực phụ trách. 

- Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và h  trợ xã 

hội cho người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội khác theo quy định, bảo 

đảm sự phối hợp và kết nối hiệu quả giữa ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội và ngành Y tế. 

- Thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật về kiểm soát yếu tố 

nguy cơ, th c đẩy các yếu tố tăng cường sức khỏe và phòng, chống bệnh tật. 

2. Giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ 

- Chăm sóc dinh dưỡng cho 1000 ngày vàng đầu đời bao gồm: thực hiện 

chăm sóc và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ trước, trong và sau sinh; 

nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; ăn bổ sung hợp lý cho trẻ 

dưới 2 tuổi; định kỳ theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ. 



- H  trợ người dân tăng cường vận động thể lực theo khuyến cáo. Tăng 

cường vận động thể chất cho trẻ em, học sinh, sinh viên. 

- Áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh 

các sản phẩm thực phẩm. 

- Phát huy hiệu quả vai trò phối hợp liên ngành về an toàn thực phẩm; 

tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm; quản lý 

hoạt động quảng cáo các sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thực 

phẩm tiếp cận với trẻ em. 

- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm. 

- Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình tiên tiến về quản lý, sản xuất thực 

phẩm an toàn. Hoàn thiện và áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt trong 

sản xuất rau, quả và chăn nuôi gia s c, gia cầm, thủy sản gắn với chứng nhận và 

công bố tiêu chuẩn chất lượng. Phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp chế 

biến thực phẩm, tư vấn và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực 

phẩm tiên tiến (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000). 

- Cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức, h  trợ, hướng dẫn người dân 

biết tự theo dõi tình trạng sức khỏe, chủ động, định kỳ đi đo huyết áp để phát 

hiện sớm tăng huyết áp, kiểm tra đường huyết để phát hiện sớm đái tháo đường 

và khám phát hiện sớm một số bệnh ung thư; tư vấn cho người dân thay đổi 

hành vi; hướng dẫn người mắc bệnh mạn tính tuân thủ việc dùng thuốc và tự 

chăm sóc tại nhà theo chỉ định của thầy thuốc. 

- Phát hiện sớm và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng: 

+ Tăng cường phát hiện sớm người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, 

nguy cơ tim mạch thông qua theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI), đo huyết áp, xét 

nghiệm đường máu tối thiểu 1 lần/năm, phát hiện sớm một số ung thư phổ biến 

như: ung thư v , ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư da, ung thư 

tuyến giáp... qua khám sàng lọc tại tuyến y tế cơ sở và cộng đồng; 

+ Cung cấp các dịch vụ chẩn đoán, điều trị, quản lý tăng huyết áp, đái 

tháo đường nguy cơ tim mạch và chăm sóc h  trợ người mắc bệnh ung thư, một 

số bệnh không lây nhiễm khác theo quy định tại các Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn. 

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho người dân tại tuyến y tế cơ sở. 



- Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho người dân, bảo đảm mọi người dân được 

định kỳ kiểm tra, theo dõi các chỉ số sức khỏe cơ bản như: BMI, huyết áp, 

đường máu, sàng lọc một số ung thư và theo dõi các chỉ số khác phù hợp theo 

nhóm tuổi và nhóm đối tượng. 

- Lập Hồ sơ quản lý sức khỏe cho cá nhân để cập nhật, theo dõi, quản lý 

sức khỏe liên tục và lâu dài cho từng đối tượng theo các nhóm tuổi: trẻ em, học 

sinh, người lao động và người cao tuổi. 

- Theo dõi tình trạng sức khỏe, quản lý, khám, tư vấn, chuyển tuyến, can 

thiệp chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người dân đặc biệt đối với quản lý bệnh 

không lây nhiễm và bệnh mạn tính khác. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, chăm sóc sức khỏe. 

- Xây dựng và phát triển mạng lưới các phòng khám bệnh ngoại tr , điều 

trị nội tr  bệnh lão khoa trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại tuyến y tế cơ sở, tại các 

Trung tâm Bảo trợ xã hội, nhà dưỡng lão và tại cộng đồng: 

3. Giải pháp về truyền thông vận động xã hội 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và phát huy hiệu quả mạng lưới 

thông tin truyền thông từ tỉnh tới cơ sở để tuyên truyền, phổ biến vận động các 

cấp, các ngành, đoàn thể và người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, 

pháp luật, các hướng dẫn, khuyến cáo về nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh 

tật. 

- Nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các chương trình, tài liệu truyền 

thông về sức khỏe phù hợp với phương thức truyền thông và các nhóm đối 

tượng. 

4. Giải pháp về nguồn lực 

- Nguồn lực triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch thực hiện Chương trình 

được lồng ghép từ nguồn lực của các chương trình, dự án và từ nguồn ngân sách 

nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Hằng năm, ngành y tế bố trí một 

khoản kinh phí để h  trợ cho một số hoạt động ưu tiên và h  trợ việc tổ chức thu 

thập số liệu, giám sát, đánh giá, xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu 

và chỉ tiêu của Chương trình trên địa bàn tỉnh. 

- Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

để h  trợ nguồn lực cho xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe cộng đồng, 

tạo điều kiện cho người dân thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe. 



- Thực hiện các hoạt động của Chương trình cần bảo đảm nguyên tắc lồng 

ghép trong kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, lồng ghép trên cơ sở tăng cường, 

điều chỉnh, mở rộng các chương trình, dự án, đề án của các Sở, ngành, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các đơn vị và 

các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Kinh phí hiện có cho các chương trình, dự án, đề án cần phải được ưu tiên 

phân bổ nhằm đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương 

trình trên địa bàn tỉnh. 

5. Giải pháp về theo dõi, giám sát và đánh giá 

- Thực hiện khung giám sát và bộ công cụ để theo dõi, đánh giá các chỉ 

tiêu, mục tiêu và hoạt động của Kế hoạch thực hiện Chương trình. 

- Thực hiện các điều tra, đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ để đánh giá kết 

quả thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình. 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để tổ chức kiểm 

tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, r t kinh nghiệm và đề xuất thêm các lĩnh 

vực, các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện từng giai đoạn./. 

(Kèm theo là bảng kinh phí hàng năm) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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