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Phát triển ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 

 

 I. Các căn cứ xây dựng kế hoạch: 

 Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 

vì sự phát triển bền vững; 

 Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-

2025; 

 Công văn số 2760/BYT-KH-TC ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế 

về xây dựng kế hoạch phát triển y tế 5 năm 2021 - 2025; 

 Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 06/8/2018 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 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

 Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 06/8/2018 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 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; 

 Công văn số 4901/UBND-VP ngày 18 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 

2025. 

 II. Đánh giá thực hiện kế hoạch ngành Y tế giai đoạn 2016-2020: 

 1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sức khỏe và tình hình sức khỏe: 

 a) Các yếu tố ảnh hƣởng đến sức khỏe: 

 - Kinh tế - xã hội: Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Vùng Đông Nam bộ, nằm 

trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và được coi là cửa ngõ của vùng với hệ 

thống cảng biển, sân bay, và mạng lưới đường bộ, sông thuận lợi. Địa hình tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu tương đối bằng phẳng, gồm những vùng đồng bằng nhỏ và 

hẹp, cao trung bình 1-15m ven các dòng sông, suối của sông Dinh, sông Thị 

Vải, sông Ray. Ngoại trừ huyện Côn Đảo, giao thông đi lại trên địa bàn tỉnh khá 

thuận lợi so với các tỉnh khác trong cả nước. Đến nay, toàn bộ các xã đều đã có 

đường giao thông trải nhựa về đến trung tâm xã. Từ xã vùng xa nhất đi về bệnh 
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viện tỉnh cũng chỉ hết khoảng 1 giờ 30 phút đi bằng ô tô. Đây là một trong 

những yếu tố thuận lợi cho công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa 

bàn. 

 - Các yếu tố liên quan đến dân số: Về quy mô hành chính: Toàn tỉnh có 

1.170.000 người sống ở 2 thành phố, 01 thị xã và 05 huyện, trong đó có 01 

huyện đảo. Với quy mô của một tỉnh nhỏ, giao thông thuận tiện giúp cho công 

tác quản lý y tế trên địa bàn thuận lợi. 

 - Công nghiệp hóa, đô thị hóa, di cư và thay đổi lối sống: Do tỉnh có nhiều 

khu công nghiệp cùng với tốc độ đô thị hóa tăng. Số người nhập cư ngày càng 

tăng, đặc biệt tại khu công nghiệp thuộc thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu. 

Phát sinh nhiều vấn đề y tế như tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh lao 

động – bệnh nghề nghiệp. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tuy nhiên số mắc 

các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng còn cao. Nguy cơ các bệnh dịch mới 

nổi, nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập, bùng phát trên địa bàn tỉnh. 

 - Sức khỏe môi trường: Tình trạng ô nhiễm từ khói bụi và chất thải của 

các khu công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường và phát sinh bệnh tật. 

 - Các yếu tố liên quan đến lối sống: Với lối sống công nghiệp ít vận động, 

không có thời gian tập luyện thể dục, thể thao và thói quen sử dụng rượu bia và 

thuốc lá góp phần làm tăng tỷ lệ bệnh tật. 

 b) Các chỉ số sức khỏe: 

STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH 

cả 

nƣớc 

2020
1
 

KH 

tỉnh 

2020 

UTH 

2020 

Chỉ tiêu đầu vào 

01 Bác sĩ/ vạn dân Người 9,0 8,5 8,7 

02 Dược sĩ đại học/ vạn dân Người 2,2 2,2 2,6 

03 Tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhân viên y 

tế hoạt động 

% >90 100 100 

04 Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ hoạt động % 90 100 100 

05 Tỷ lệ trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y 

sỹ sản nhi 

% >95 100 100 

06 Tỷ lệ giường bệnh/ vạn dân Giường 26 26 20,6 

 Trong đó GB ngoài công lập Giường  02 04 0,6 

Chỉ tiêu hoạt động 

07 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đủ 

% >90 98 98 

                                                 
1
 Theo Quyết định 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
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STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH 

cả 

nƣớc 

2020
1
 

KH 

tỉnh 

2020 

UTH 

2020 

08 Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế 

% 80 100 100 

09 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % >80 90 90 

10 Tỷ lệ KCB bằng YHCT, kết hợp 

YHCT với YHHĐ 

% 25 25 34 

11 Tỷ lệ rác y tế được thu gom, xử lý 

đúng qui định 

%  100% 100 

Chỉ tiêu đầu ra 

12 Tuổi thọ trung bình Tuổi 75 75 76,4 

13 Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ 

sống  

(%ooo) <52 29 <27 

14 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 

(1.000 trẻ đẻ ra sống) 

(%o) 11 8 <8 

15 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 

(1.000 trẻ đẻ ra sống) 

(%o) 16 17 <14 

16 Quy mô dân số  Triệu 

người 

<95 1,2 1,17 

17 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%o) 10 10,3 10,3 

18 Tỷ số giới tính khi sinh (trai/gái) Trẻ <115 110/100 <110/100 

19 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi 

thể cân nặng theo tuổi 

% 10 6.0 6.0 

20 Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng 

đồng 

% <0,3 <0,3 <0,3 

21 Số mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 

dân 

Người <7 <7 <7 

22 Tỷ lệ chi trực tiếp từ hộ gia đình cho 

chăm sóc sức khỏe trong tổng chi y tế 

% <40 <40 44 

 

 Bảng trên cho thấy hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu của Bộ Y tế và Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ VI giai đoạn 2016-2020 ngành Y tế đều đạt. Tuy nhiên còn 

01 chỉ tiêu đạt thấp là: 

 - Giường bệnh trên vạn dân: Nguyên nhân là một số dự án bệnh viện dự 

kiến đầu tư từ nguồn vốn ngân sách đến nay đã chuyển sang thực hiện kêu gọi 

đầu tư xã hội hóa, song vẫn còn ở giai đoạn thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà 

đầu tư, chưa triển khai xây dựng, nên số giường bệnh tăng thêm trong giai đoạn 

2016 – 2020 dự kiến không đạt kế hoạch đề ra.  
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 c) Mô hình bệnh tật và tử vong:  

 Theo thống kê tình trạng bệnh tật trong các năm qua, tỷ lệ mắc các bệnh 

mạn tính luôn nằm trong 10 nhóm bệnh có tỷ lệ mắc cao nhất là tăng huyết áp, 

đái tháo đường, kế đến là các bệnh cơ xương khớp và tiêu hóa. Các bệnh về 

đường hô hấp cũng chiếm tỷ lệ cao. Như vậy, bên cạnh tỷ lệ bệnh mạn tính ngày 

càng gia tăng, tỷ lệ các bệnh viêm nhiễm do vi rút và viêm đường hô hấp còn 

cao. 

 2. Hoạt động y tế dự phòng- nâng cao sức khỏe: 

 - Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu luôn được quan tâm, hầu hết thôn 

ấp, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động. 100% trạm y tế có y sỹ sản nhi hoặc 

nữ hộ sinh. Ổn định quy mô dân số trên địa bàn tỉnh. 

 - Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch, duy trì công tác giám 

sát dịch tễ thường xuyên, xử lý dịch sớm giúp hạn chế số mắc và số tử vong. 

Khống chế các dịch bệnh nguy hiểm như MERS-CoV, EBOLA, … Hạn chế 

thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong các dịch bệnh lưu hành như sốt xuất 

huyết, tay chân miệng. 

 - Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh. Đối với những người đến từ vùng dịch đươc tổ chức các khu vực 

cách ly y tế; kiểm tra y tế, khai báo y tế tàu thuyền. Tuyên truyền cho các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Sẵn 

sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để cách ly, điều trị người bệnh. 

 - Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tiếp 

tục bảo vệ các thành quả: Loại trừ bệnh phong, loại trừ uốn ván sơ sinh. Duy trì 

tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt 98%. Hoạt động chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ trẻ em đạt hiệu quả, duy trì tỷ suất tử vong mẹ liên quan đến thai sản, tỷ suất 

tử vong trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ở mức thấp so với cả nước. Công tác 

phòng chống HIV/AIDS triển khai triệt để, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng 

đồng dưới 0,3% dân số. Thực hiện tốt công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần, duy trì 

quản lý và điều trị cho 90% bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh. Tăng 

cường quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở đảm bảo phát hiện 

sớm, dự phòng, tư vấn quản lý người bệnh một cách liên tục, suốt đời, hạn chế 

tàn tật. Tập trung phòng chống các yếu tố nguy cơ, thừa cân béo phì, thói quen 

ăn uống hợp lý để phòng chống các bệnh tiểu đường, ăn giảm muối phòng 

chống cao huyết áp, phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thống kê báo cáo quản lý dịch bệnh, tiêm chủng, phòng chống 

bệnh không lây nhiễm nhằm báo cáo chính xác, kịp thời, hiệu quả. 

 - Triển khai tiêm vắc xin phòng Dại miễn phí cho huyện Châu Đức và 

huyện Xuyên Mộc. Không ghi nhận ca tử vong do bệnh Dại từ năm 2014 đến 

nay (từ năm 2007-2013 đã ghi nhận 12 trường hợp tử vong do bệnh Dại). 

- Công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh và các chương trình mục 

tiêu y tế - dân số được tăng cường. Công tác truyền thông nâng cao y đức, các 
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vấn đề được xã hội và Ngành đặt biệt quan tâm như bảo hiểm y tế, an toàn tiêm 

chủng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số kế 

hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh. Mạng lưới truyền thông được kiện toàn. 

100% các đơn vị tuyến tỉnh và huyện có tổ truyền thông giáo dục sức khỏe. 

100% trạm y tế có phòng truyền thông, tư vấn sức khỏe. 100% thôn ấp, khu phố 

có cộng tác viên truyền thông. Kết quả: Tỷ lệ người dân có kiến thức đúng về 

chăm sóc sức khỏe thiết yếu tại gia đình và cộng đồng là 70%. Tỷ lệ người dân 

có kiến thức đúng về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm  là 80%. Tỷ lệ người 

dân hài lòng với các cơ sở y tế đạt trên 80%. 

 3. Cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng: 

 Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng cao về số 

lượng và các dịch vụ y tế. Hàng năm khám và điều trị khoảng 3.000.000 lượt 

người. Số lần khám bệnh bình quân đạt 2,6 lần/ người dân. Các TTYT tuyến 

huyện đã khám và điều trị được các bệnh lý cơ bản về nội, ngoại, sản, nhi. 

Tuyến tỉnh đã đưa vào sử dụng các kỹ thuật cao giải quyết các bệnh lý chuyên 

sâu như : Mổ chấn thương sọ não, nối đứt lìa chi, vết thương thấu tim, mổ nội 

soi các bệnh ngoại tổng quát, ngoại niệu và tai mũi họng. Về nội khoa thực hiện 

Tim mạch can thiệp, Tầm soát sàng lọc trước và sau sinh, phát triển đơn nguyên 

đột quỵ, chạy thận nhân tạo, điều trị rắn cắn bằng huyết thanh…Về nhi khoa 

điều trị được trẻ đẻ non cân nặng khoảng 1.000 gram. Có 945 cơ sở khám chữa 

bệnh tư nhân. Phát triển 11.318 kỹ thuật mới. 

 4. Dân số, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản: 

- Triển khai các hoạt động về nâng cao chất lượng dân số: Duy trì và đẩy 

mạnh các hoạt động về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức 

khỏe tiền hôn nhân tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động tăng khả năng tiếp cận dịch vụ sức 

khỏe sinh sản có chất lượng, triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tai biến sản 

khoa, giảm tử vong bà mẹ và trẻ em. Tăng cường công tác truyền thông nâng 

cao nhận thức về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Tổ chức sàng lọc phát hiện 

sớm ung thư cổ tử cung tại cộng đồng. Triển khai sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và 

trẻ em tại các cơ sở y tế. 

- Thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, tư vấn về kế hoạch hóa gia 

đình và sàng lọc trước sinh, sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số. Các 

phương tiện truyền thông, các sản phẩm truyền thông đã không ngừng tăng về 

số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu chuyển tải các thông điệp truyền thông 

về DS/SKSS/KHHGĐ đến tận người dân. 

 5. Nhân lực y tế: 

 - Tổng số nhân viên y tế là 3.608 người. Hiện nay tỷ lệ bác sĩ/vạn dân là 

8,7. Thực hiện Quyết định 67/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y 

tế tỉnh BR-VT từ nay đến năm 2020 và Quyết định số 45/2014/QĐ –UBND 
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ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh BR-VT về Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo 

bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh BR-VT từ nay đến năm 2020 và kéo 

dài thực hiện đến năm 2026 (thay thế Quyết định 67/2009/QĐ-UBND). Từ năm 

2008 đến nay đã có 258 thí sinh tham gia đào tạo chế độ của tỉnh và đã có 56 

sinh viên ra trường được bố trí làm việc tại các đơn vị trong ngành. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện đề án thu hút nguồn nhân lực cho ngành, đã 

hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận 02 trường hợp. 

 6. Hệ thống thông tin y tế: 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và 

thanh toán BHYT được đẩy mạnh, 100% cơ sở khám chữa bệnh kết nối với 

cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế. Triển khai Đề án thí điểm hệ thống lưu 

trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) không in phim tại Bệnh viện Bà Rịa. Phát 

triển hệ thống hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa cho TTYT quân dân y huyện Côn 

Đảo.Triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia; hệ thống quản 

lý thông tin bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm tại 82 xã, phường, thị trấn từng 

bước tiến tới thay thế hồ sơ sổ sách để giảm bớt gánh nặng cho các trạm Y tế xã. 

Thực hiện triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử ngành y tế
2
. Xây dựng, triển khai 

các dịch vụ, tiện ích quản lý Y tế thông minh
3
. 

 - Đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền 

mặt
4
: BV Lê Lợi: Gắn máy cà thẻ ATM của ngân hàng nông nghiệp tại quầy thu 

tiền. BV Bà Rịa: Ký hợp đồng với công ty CP công nghệ Onelink VN triển khai 

thanh toán điện tử qua thẻ khám bệnh thông minh từ tháng 12/2018, đến nay 

phát hành 6.979 thẻ cho bệnh nhân và triển khai thanh toán điện tử qua thẻ khám 

chữa bệnh thông minh tại các khu vực trong bệnh viện. 

7. Công tác quản lý dƣợc, mỹ phẩm. 

- Đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh theo Danh mục thuốc thống nhất toàn 

ngành, không để người bệnh nội trú phải tự mua thuốc tại các cơ sở khám chữa 

bệnh. Triển khai các kỹ thuật kiểm nghiệm cao như: Sắc ký lỏng hiệu năng cao, 

thử độ hòa tan, thử độ nhiễm khuẩn, định lượng kháng sinh.  

- Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Chính phủ về việc 

tăng cường quản lý, kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm nhằm kiểm soát xuất xứ, 

giá, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra, hạn dùng và chất lượng thuốc ... Qua đó 

kiểm soát việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo Đề án tăng cường kiểm 

soát kê đơn và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế. Hiện tỉ lệ kết nối nhà thuốc hiện 

nay là 100%, quầy thuốc là 95%. Có 1.157 cơ sở hành nghề dược tư nhân. 

 8. Trang thiết bị và công trình y tế: 

                                                 
2
 Kế hoạch số 167/KH-SYT ngày 29/11/2019 của Sở Y tế, đang khởi tạo hồ sơ sức khỏe điện tử. 

3
 Hội đồng nhân dân thông qua tại Nghị Quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019. Dự án sẽ được xây dựng và 

triển khai thực hiện giai đoạn 1 (2020 - 2022). 
4
 Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 của Bộ Y tế. TTYT Vũng Tàu: Thanh toán trên tài khoản bằng điện 

thoại cá nhân. 
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- Từ năm 2015 đến nay Sở Y tế đã làm chủ đầu tư các công trình đầu tư 

xây mới, sửa chữa các công trình với tổng mức đầu tư 1.377,46 tỷ đồng, tổng dự 

án xây dựng mới là 10 dự án, tổng hạng mục sửa chữa: 39 hạng mục 46 tỷ. 

- Xây mới 04 bệnh viện
5
, 02 dự án trang thiết bị

6
, 04 dự án xử lý chất thải 

y tế
7
. Đến nay từ tỉnh đến cơ sở được trang bị các máy móc, trang thiết bị hiện 

đại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh. 

- Đã đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị trong ngành năm 2020. Hiện 

đang đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện đa khoa 

Vũng Tàu, Bệnh viện Lao Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Mắt, TTYT Châu Đức, 

TTYT Xuyên Mộc. 

9. Xã hội hóa lĩnh vực y tế: 

- Thực hiện Nghị Quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội 

Đồng Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành một số chính sách 

khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, 

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2665/QĐ-

UBND ngày 19/9/2017 về việc ban hành danh mục dự án bệnh viện kêu gọi đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 (ngoài nguồn vốn ngân 

sách). 

- Kết quả UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án y tế, Bệnh 

viện Đa khoa Phường 11, TP Vũng Tàu (1.700 tỷ đồng) 
8
. 

10. Đổi mới cơ chế tài chính y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn 

dân. 

- Toàn Ngành có 04 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên
9
, 14 đơn vị tự 

bảo đảm một phần chi thường xuyên
10

, 04 đơn vị nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên
11

.  

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động để tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm 

y tế. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết năm 2019 có 965.571 

người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 86,33% dân số. Kê khai, lập danh sách 

hộ gia đình tham gia BHYT trên toàn tỉnh cho 1.129.184 người với 276.725 hộ 

gia đình, cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT. Phối hợp 

với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan để kiểm tra, giám sát, giải 

quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT. 

                                                 
5
 BV YHCT, BV Tâm Thần, TTYT Long Điền, TT PC HIV/AIDS. 

6
 BVBR, y tế cơ sở. 

7
 TTYT Vũng Tàu, TTYT Bà Rịa, TTYT dự phòng, BV Lê Lợi. 

8
 Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 

dự án Bv Đa khoa tại Phường 11, TP Vũng Tàu. 
9
 BVBR, BVLL, BV Mắt, TTYT dự phòng. 

10
 Trường TCYT, 08 TTYT huyện thị thành, BV Tâm Thần, BV YHCT, TT CSSKSS, TT GĐYK, TT Pháp y. 

11
 BV Phổi PHC, TT PC HIV/AIDS, T4G, TT Kiểm nghiệm dược phẩm-mỹ phẩm. 



8 
 

 

 

 

11. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành Y tế giai đoạn 2016-

2020: theo phụ lục đính kèm. 

 III. Những vấn đề cần ƣu tiên giải quyết giai đoạn 2020-2025: 

 1. Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực y tế thông qua chính sách 

đào tạo, thu hút, trợ cấp nhằm tăng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho 

ngành y tế. Phát triển đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu. Tăng cường nhân lực cho 

y tế cơ sở và các chuyên khoa hiếm. 

 2. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế 

tương ứng với sự phát triển nguồn nhân lực, khoa học kỹ thuật trong ngành y tế. 

 3. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính các đơn vị y tế công lập, 

theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị; giá dịch vụ y 

tế được tính đúng, tính đủ chi phí và có tích lũy để đầu tư phát triển, bảo đảm 

công khai, minh bạch, gắn với chất lượng dịch vụ. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy 

động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. 

 4. Nâng cao năng lực y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, bao phủ chăm sóc 

sức khỏe toàn dân. Phát triển y tế chuyên sâu, sự hài lòng của người bệnh. Nâng 

cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin y tế. 

 IV. Kế hoạch phát triển ngành Y tế 5 năm giai đoạn 2021-2025: 

 1. Quan điểm xây dựng kế hoạch: 

 - Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những 

chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và nhà nước. 

 - Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và 

phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao. Phát triển bảo hiểm y tế 

toàn dân, nhằm từng bước đạt tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe. 

 - Thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện: Gắn phòng bệnh với chữa bệnh, 

phục hồi chức năng với tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Phát triển 

đồng thời y tế phổ cập và y tế nâng cao; Kết hợp đông y và tây y. 

 - Xã hội hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe gắn với tăng cường đầu tư 

của nhà nước. Thực hiện tốt việc trợ giúp của cho các đối tượng chính sách và 

người nghèo trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe. 

 2. Định hƣớng phát triển ngành Y tế 5 năm 2021-2025: 

 - Phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe thể hiện được quan điểm 

công bằng, hiệu quả và phát triển, có tính khả thi và lấy mục tiêu phục vụ sức 

khỏe nhân dân là trọng tâm.  

 - Phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe phù hợp với sự phát triển 

của kinh tế-xã hội. 
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 - Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong đơn vị y tế công lập 

gắn với việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế 

và phát triển hài hòa y tế công lập và ngoài công lập. 

 - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai đồng bộ các giải pháp 

giảm quá tải bệnh viện. Tạo sự đổi mới mạnh trong công tác thông tin y tế, 

truyền thông giáo dục sức khỏe, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. 

 - Thực hiện tốt cải cách hành chính. Bảo đảm phát triển bền vững, cân đối 

giữa các yếu tố: Kinh tế-Xã hội-Môi trường và Dân số. Nâng cao chất lượng 

cuộc sống người dân. 

 3. Nội dung kế hoạch: 

 3.1. Cơ hội và thách thức: 

 a. Cơ hội: 

 - Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, ngành y tế đã chủ 

động xây dựng kế hoạch của từng đơn vị và từng chương trình. 

 - Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 

20, 21 về công tác y tế, dân số trong tình hình mới. 

 - Năm 2021 đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với đầy đủ 

trang thiết bị y tế. 

 - UBND tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết 

bị y tế cho các đơn vị trực thuộc. 

 - Triển khai đồng bộ các chương trình, đề án của tỉnh; các chương trình 

mục tiêu y tế - dân số; kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển y tế cơ sở, nâng 

cao chất lượng cuộc sống người dân, chương trình sức khỏe Việt Nam tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu. 

 - Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. 

 b. Khó khăn, thách thức: 

 - Về nhân lực y tế: 

 + Công tác phát triển nguồn nhân lực vẫn còn nhiều bất cập; còn thiếu cán 

bộ y tế có trình độ cao: Bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa sâu và đội ngũ chuyên gia 

đầu ngành trên một số lĩnh vực. 

 + Tình trạng thiếu Bác sĩ công tác tại các đơn vị y tế thuộc lĩnh vực đặc 

thù tuyến tỉnh: Lao, Phong, HIV/AIDS, Pháp y, Tâm thần, . . .; thiếu Bác sĩ công 

tác tại các đơn vị y tế tuyến huyện, tuyến xã. Hạn chế này đã làm quá tải cho các 

bệnh viện tuyến tỉnh. 

 + Bên cạnh đó, việc hạn chế trong công tác đào tạo chưa đáp ứng so với 

nhu cầu, chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh chưa tạo động 

lực hấp dẫn; đặc biệt là điều kiện sống, sinh hoạt và làm việc chưa đáp ứng cho 
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cán bộ đến công tác tại tỉnh; có sự dịch chuyển nguồn nhân lực từ y tế công lập 

sang tư nhân, đặc biệt là bác sỹ. 

- Y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

của nhân dân ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng; mô hình bệnh tật 

thay đổi, các bệnh không lây nhiễm, tai nạn, thương tích ngày càng tăng, các 

dịch bệnh mới diễn biến khó lường trước; các yếu tố tác động xấu đến sức khỏe 

như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, lối sống không lành mạnh... ngày 

càng gia tăng; trong khi đó khả năng đáp ứng của mạng lưới y tế cơ sở vẫn còn 

hạn chế. Người dân chưa tin tưởng đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế. Nhiều người 

khi bệnh nặng mới đến cơ sở y tế nên tỷ lệ chuyển tuyến, vượt tuyến còn phổ biến.  

- Y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe: Một số dịch bệnh lưu hành như sốt 

xuất huyết, tay chân miệng vẫn còn ở mức cao. Tỷ lệ khám sàng lọc, phát hiện 

sớm bệnh tật; quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng ở một số địa 

phương còn thấp. 

- Nhận thức và ý thức của cộng đồng, sự quan tâm đầu tư của các địa 

phương về vệ sinh môi trường sống, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn 

thương tích còn hạn chế. Sự tham gia của người dân và các ban ngành, chính 

quyền, đoàn thể trong công tác phòng chống dịch chưa thường xuyên. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi đã giảm nhưng vẫn còn ở mức 18,3% 

(2019) nghĩa là cứ gần 5 trẻ lại có một trẻ bị thấp còi. Bên cạnh tỷ lệ suy dinh 

dưỡng thể thấp còi còn ở mức cao, tỷ lệ thừa cân - béo phì đang có xu hướng gia 

tăng nhất là ở thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa. Tỷ lệ thừa cân - béo phì 

chung ở trẻ em < 5 tuổi năm 2018 là 9,9%, là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ thừa cân 

- béo phì cao nhất trong toàn quốc và đang có chiều hướng gia tăng. Đây là gánh 

nặng kép về dinh dưỡng mà tỉnh cần giải quyết trong những năm tới. 

- 10 bệnh tử vong cao tại cộng đồng: (1) tai biến mạch máu não; (2) ung 

thư các loại; (3) tai nạn thương tích (tai nạn giao thông, tai nạn thương tích 

khác); (4) viêm phổi, viêm phế quản; (5) bệnh hệ tiết niệu, sinh dục; (6) đái tháo 

đường; (7) bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính; (8) bệnh đường tiêu hóa; (9) lao; (10) 

viêm não, màng não. 

- An toàn thực phẩm: Vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra tình trạng 

ngộ độc thực phẩm, thực phẩm nhiễm chất cấm, cơ sở sản xuất kinh doanh 

không đảm bảo vệ sinh. Nguyên nhân: nguồn thực phẩm được cung cấp từ nhiều 

địa phương nên khi phát hiện thực phẩm không an toàn, việc truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm rất khó khăn; người sản xuất, chế biến vì lợi nhuận ít quan tâm 

chất lượng sản phẩm, chưa ý thức được tác hại của các hóa chất cấm. 

- Khám bệnh, chữa bệnh: Chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và 

đa dạng của người dân. Chưa triển khai được nhiều chuyên khoa, kỹ thuật mới, 

chuyên sâu. Kết quả thực hiện các đề án về nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh, chính sách thu hút, thuê chuyên gia còn hạn chế cả về số lượng và chất 

lượng. Chưa có đủ điều kiện chăm sóc toàn diện người bệnh. Chưa phát huy lợi 
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thế của y dược cổ truyền. Tình trạng vượt tuyến dẫn đến quá tải ở bệnh viện 

tuyến tỉnh còn xảy ra. 

- Tài chính y tế: Tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh 

BHYT vẫn còn vướng mắc giữa bệnh viện và cơ quan BHXH. Việc giao dự toán 

của cơ quan BHXH cho các đơn vị khám chữa bệnh còn quá thấp so với số thực 

chi, dẫn đến các cơ sở khám chữa bệnh không thể cân đối trả tiền lương cho nhân 

viên, chi phí hoạt động và thanh toán tiền thuốc, máu dịch truyền và vật tư y tế 

cho các công ty cung cấp. Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y 

tế phù hợp với Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập, do đó, việc thực hiện cơ 

chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế vẫn thực hiện theo quy định 

cũ (Nghị định số 85/2012/NĐ-CP và Nghị định số 43/006/NĐ-CP) chưa phù 

hợp với quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Công tác xã hội hóa y tế: Chưa có nhiều nhà đầu tư tham gia trong xã 

hội hóa các công trình y tế, đào tạo nhân lực, hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp 

vốn xây dựng bệnh viện,... 

- Quản lý dược, thiết bị y tế, y dược tư nhân: Việc lạm dụng kháng sinh; 

bán thuốc không cần, không theo đơn vẫn còn phổ biến. Quản lý hành nghề y, 

dược tế tư nhân còn hạn chế. 

- Kinh phí cho các chương trình mục tiêu còn hạn chế ảnh hưởng đến các 

chỉ tiêu kế hoạch. 

- Còn 01 chỉ tiêu thấp hơn kế hoạch đề ra là tỷ lệ giường bệnh/ 10.000 

dân, đến năm 2020 đạt 20,6 so với kế hoạch là 26. Nguyên nhân: (i) thực trạng 

công suất sử dụng giường bệnh ở một số đơn vị không quá tải; (ii) một số dự án 

dự kiến đầu tư từ nguồn ngân sách đến nay chuyển sang kêu gọi đầu tư xã hội 

hóa (bệnh viện Sản – Nhi, bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng); (iii) việc 

đầu tư xã hội hóa gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

 3.2. Mục tiêu: 

a) Mục tiêu chung 

Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong; nâng cao sức khỏe cả về thể chất và 

tinh thần, tầm vóc, tăng cường tuổi thọ, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, 

chăm sóc sức khỏe. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện 

đại và chuyên sâu. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng và hiệu quả. 

Phát triển nền y học khoa học dân tộc và đại chúng. Xây dựng đội ngũ cán bộ y 

tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn vững vàng. Nâng 

cao năng lực cạnh tranh về cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế. 

b) Mục tiêu cụ thể 
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Đến năm 2025: 

STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH cả 

nƣớc 

2025
12

 

KH 

tỉnh 

2025
13

 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu đầu vào 

01 Bác sĩ/ vạn dân Người 10 10  

02 Dược sĩ đại học/ vạn dân Người 2,8 2,8  

03 Tỷ lệ điều dưỡng/ vạn dân  ĐD 25 25  

04 Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ hoạt động % 95 100  

05 Tỷ lệ giường bệnh/ vạn dân Giường 30 30  

 Trong đó GB ngoài công lập Giường  10% 32%  

06 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế %  95  

Chỉ tiêu hoạt động 

07 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đủ 

% 95 98  

08 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % 95 95  

09 Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình 

cho y tế  

% 35 35  

10 Tỷ lệ rác y tế được thu gom, xử lý đúng 

qui định 

% 100 100  

11 Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90 90  

12 Trạm Y tế quản lý, điều trị bệnh không 

lây  

% 95 95  

Chỉ tiêu đầu ra 

13 Tuổi thọ trung bình Tuổi 74,5 76,9  

14 Số năm sống khỏe Năm 67 67  

15 Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ 

sống  

(%ooo)  < 26  

16 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 

(1.000 trẻ đẻ ra sống) 

(%o) 12,5 < 8  

17 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 

(1.000 trẻ đẻ ra sống) 

(%o) 18,5 < 14  

18 Quy mô dân số  Triệu 

người 

100 1,252  

19 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên  (%o)  10  

20 Tỷ số giới tính khi sinh (trai/gái) Trẻ 111 < 109  

                                                 
12

 NQ 20 và NQ 21 – BCHTW Khóa VI 
13

 CTrHĐ số 29, 30 – BCH ĐB tỉnh BRVT 
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STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH cả 

nƣớc 

2025
12

 

KH 

tỉnh 

2025
13

 

Ghi 

chú 

21 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể 

thấp còi 

% 20 < 17  

22 Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành  % < 12 < 12  

23 Chiều cao con người 18 tuổi đối với 

Nam 

cm 167 167  

24 Chiều cao con người 18 tuổi đối với Nữ cm 156 156  

25 Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ 

y tế 

% 80 >80  

26 Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng % <0,3 <0,3  

27 Số mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân Người <7 <7  

  

3.3. Nhiệm vụ và giải pháp. 

 a) Tập trung chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe tiến tới 

bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe như ăn uống hợp 

vệ sinh, không hút thuốc lá, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, đồ uống 

có cồn khác; tăng cường vận động thể lực, thực hiện 10.000 bước chân mỗi ngày; 

tổ chức các chương trình, mô hình vận động thể lực tại cộng đồng, nơi làm việc, 

nhà trường. 

- Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và giảm muối trong khẩu phần ăn phù hợp 

cho từng nhóm đối tượng; Chăm sóc dinh dưỡng cho 1.000 ngày vàng đầu đời; 

Giám sát tình trạng dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 

tuổi, phụ nữ có thai. 

- Chăm sóc sức khoẻ trẻ em và học sinh: Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, 

an toàn cho mọi trẻ em trong diện tiêm chủng. Khám sức khỏe định kỳ cho học 

sinh. 

- Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hoá chất 

độc hại đến sức khoẻ con người. Tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhà 

tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân rửa tay với xà phòng. 

- Lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, định kỳ kiểm tra sức khỏe cho người dân để 

phát hiện và quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái 

tháo đường, một số bệnh ung thư. Thực hiện chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi 

dựa vào cộng đồng, chăm sóc dài hạn. Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng 

chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. 
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- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm. Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, 

sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc. 

 b) Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh và hiệu quả hoạt động 

của y tế cơ sở. 

 - Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình y tế, ứng phó kịp thời với 

các tình huống khẩn cấp, đặc biệt các dịch bệnh mới nổi; triển khai đồng bộ các 

giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, 

không để dịch lớn xảy ra. 

 - Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét. Củng cố 

vững chắc hệ thống tiêm chủng. Phấn đấu đến năm 2025 hướng đến mục tiêu 95 

– 95 – 95 (95% số người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV 

của mình, 95% số người đã chẩn đoán 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). 

 - Triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ bảo đảm 

khám thai đạt chất lượng và hạn chế tài biến sản khoa ở mức thấp nhất, giảm tử 

vong mẹ, tử song 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 khỏe sinh sản cho vị thành niên – thanh niên. Tiếp tục 

triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng thể nhẹ cân, thể thấo còi, khống chế tỷ lệ thừa cân, béo phì. 

 - Đổi mới phương thực hoạt động của y tế cấp xã để thực hiện vai trò 

tuyến đầu “người gác cổng” của hệ thống y tế, hoạt động theo nguyên lý y học 

gia đình, phát triển bác sỹ gia đình tại các đô thị, khu dân cư. 

 - Tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm; xây dựng chính sách, tuyên truyền và nâng cao năng lực khám sàng lọc, 

phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không 

lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. 

 c) Nâng cao chất lƣợng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của ngƣời 

bệnh. 

 - Hoàn chỉnh và phát triển hệ thống khám, chữa bệnh. Rà soát điều tiết, 

nâng giường bệnh các đơn vị sự nghiệp ở các tuyến đảm bảo đủ phục vụ nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dịch 

vụ y tế. Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; thực hiện lộ trình liên thông, 

công nhận kết quả xét nghiệm; tăng cường đào tạo, luân phiên hai chiều cán bộ 

y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; 

xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện 

chăm sóc toàn diện người bệnh. 

 - Đảm bảo chất lượng từng dịch vụ đồng đều giữa các tuyến. Hoàn thiện 

phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trên địa bàn tỉnh. Phát triển mô 
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hình kết hợp du lịch với chăm sóc y tế. Phát triển đồng bộ, tạo môi trường bình 

đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa 

bệnh công và tư. Phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại 

trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ. 

 - Tập trung xây dựng Bệnh viện Bà Rịa “Văn minh, thân thiện, hiện đại”. 

Thành lập khoa vệ tinh của Bệnh viện Bà Rịa tại các trung tâm y tế tuyến huyện 

để chia sẻ người bệnh, khắc phục tình trạng quá tải. 

 - Phát triển chuyên môn y tế đến 2025:  

 Đối với các bệnh viện tuyến tỉnh: 

+ Bệnh viện Bà Rịa: Phát triển các chuyên khoa mũi nhọn đầu ngành: Tim 

mạch can thiệp; Ung bướu; Tầm soát, sàng lọc trước sinh, sơ sinh; Phẫu thuật 

hàm mặt; Phẫu thuật nội soi; Chẩn đoán hình ảnh. Tiếp tục duy trì, triển khai 

hiệu quả các chuyên khoa sâu: Hồi sức tim mạch, Hồi sức Nhi – sơ sinh; Ngoại 

thần kinh; Vi phẫu; Ngoại chỉnh hình. 

+ Đối với Bệnh viện Lê Lợi: Phát triển đơn nguyên Đột quỵ; tăng cường 

công tác cấp cứu, cấp cứu Ngoại khoa, cấp cứu Sản khoa và Gây mê hồi sức. 

+ Đối với các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh: Phát triển đầu ngành cả 

tỉnh về chuyên khoa mà đơn vị phụ trách thuộc lĩnh vực Mắt, Tâm thần, Y học 

cổ truyền và Bệnh Phổi. 

 Đối với Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố và trạm y tế:  

 + Trung tâm Y tế: Phát triển chất lượng về công tác cấp cứu, cấp cứu 

Ngoại khoa, cấp cứu Sản khoa và Gây mê hồi sức. Tổ chức hoạt động hiệu quả 

khám chữa bệnh sản phụ khoa và quản lý, dự phòng, tư vấn các vấn đề sức khỏe 

bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục duy trì ổn định bộ phận Lọc máu 

ngoài thận, có lộ trình tiếp nhận tăng dần số máy, số giường để đáp ứng nhu cầu 

của người dân. Duy trì và mở rộng hoạt động cấp phát Methadone cho người 

nghiện ma túy tại địa bàn.  

 + Trạm Y tế: Đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh, quản lý người bệnh 

mắc các loại bệnh không lây tại Trạm Y tế, trước mắt là đối với người bệnh 

Tăng huyết áp, Đái tháo đường; tiếp tục mở rộng triển khai khám chữa bệnh tại 

Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình. 

d) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì mức sinh thay thế, 

giảm chênh lệch giới tính khi sinh, tăng cƣờng công tác sàng lọc trƣớc sinh, 

sàng lọc sơ sinh, nâng cao chất lƣợng dân số, thích ứng với già hóa dân số. 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con”, bảo 

đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận 

động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những 

nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. 
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- Đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nâng cao nhận 

thức, thựchành về bình đẳng giới nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi 

sinh, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Phát triển mạng lưới 

cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ 

sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khoẻ sinh sản trước hôn nhân, đổi mới giáo dục dân 

số/ sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Tích ứng với già hóa dân số;  

phát triển chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế,  khuyến khích phát triển 

các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công 

tác dân số theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.  

đ) Đổi mới đào tạo, phát triển nhân lực y tế. 

- Đổi mới công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và 

chuyên môn. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ y tế, dược, y 

sinh học. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến áp dụng tại các 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm các bệnh viện trong 

đào tạo nguồn nhân lực y tế. 

- Xây dựng chính sách và thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y 

tế để giữ chân đội ngũ bác sỹ đang công tác và sẽ thu hút mới. Có chính sách để 

khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại các cơ sở y tế vùng khó 

khăn, huyện Côn Đảo và trong lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, 

phong. 

- Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo 

đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xâm hại đến nhân phẩm và sức khoẻ thầy 

thuốc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế. 

- Phát triển nguồn nhân lực y tế: 

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đủ về số lượng 

với trình độ chuyên môn cao, có năng lực, kỹ thuật tốt, có phẩm chất, đạo đức, 

có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng với yêu cầu chăm sóc,bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe nhân dân giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc 

tế. 

+ Mục tiêu cụ thể:  (i) Đào tạo bác sĩ, đào tạo sau đại học, đào tạo 

chuyên khoa sâu. (ii) Bổ sung đủ nhân lực ngành Y tế theo vị trí việc làm, bố trí 

đủ tại các tuyến điều trị, đảm bảo công tác khám chữa bệnh và thực hiện công 

tác đào tạo, chỉ đạo tuyến. (iii) Bổ sung đủ Bác sĩ có Chứng chỉ hành nghề các 

chuyên khoa hiếm và các chức danh chuyên môn y tế cần thiết khác cho tuyến y 

tế cơ sở. (iiii) Tăng thu nhập cho nhân viên y tế để tạo điều kiện cho nhân viên y 

tế an tâm làm việc, gắn bó ổn định, lâu dài với ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu. (iiiii) Thu hút các chuyên gia y tế có trình độ cao từ ngoài tỉnh đến làm việc 

và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
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+ Một số chỉ tiêu đến năm 2025: (i) Chỉ tiêu Bác sĩ đạt 10/vạn dân, trong 

đó có >30% Bác sĩ có trình độ sau đại học. (ii) Đạt > 90% nhân lực chuyên môn 

y tế theo vị trí việc làm. 

e) Về sản xuất, cung ứng dƣợc, trang thiết bị y tế. 

- Tiến hành đánh giá hiện trạng và nhu cầu trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế 

các tuyến; rà soát, cập nhật danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu, xây dựng cơ sở 

dữ liệu về trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế. Tăng cường khai thác sử dụng, 

bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị và hạ tầng y tế. 

- Bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng 

nhu cầu phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khuyến khích sử dụng thuốc sản 

xuất trong nước. Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định thuốc, vắc 

xin, sinh phẩm, thiết bị y tế. Tăng cường đấu thầu tập trung thuốc, thiết bị, hoá 

chất, vật tư y tế. 

- Đẩy mạnh các hoạt động về thông tin thuốc, công tác dược lâm sàng, 

theo dõi và xử lý phản ứng có hại của thuốc, nâng cao chất lượng quản lý dược ở 

các tuyến y tế công lập và tư nhân.  

- Tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh thuốc, thực 

phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng 

và hàng hóa có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ. 

g) Ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Xây dựng và triển khai đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) trong ngành y tế, kế hoạch hệ thống y tế thông minh ngành y tế giai đoạn 

2020  2025, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của trạm y tế xã, 

triển khai lập, quản lý và theo dõi hồ sơ sức khỏe cá nhân và bệnh án điện tử và 

kết nối các thông tin, dữ liệu quản lý khác như khám, chữa bệnh BHYT, tiêm 

chủng, quản lý bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và phòng, chống dịch. 

- Hoàn thành việc kết nối mạng giữa cơ sở khám bệnh và các nhà thuốc, 

bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra và việc bán thuốc 

theo đơn trên toàn quốc. 

- Tăng cường chẩn đoán, điều trị từ xa (Telemedicine), gắn với đào tạo, 

chuyển giao kỹ thuật. Ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến tri thức trong 

phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y 

tế. 

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và từng bước hình thành một hệ thống 

chăm sóc sức khoẻ và phòng bệnh thông minh, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối 

trong toàn ngành Y tế và hệ thống thông tin chung của tỉnh và Bộ Y tế; hướng 

tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người 

dân trong công tác chăm sóc sức khỏe, tham gia vào hệ thống đô thị thông minh 

theo các nhiệm vụ của Nghị Quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội 

Đồng Nhân Dân tỉnh đã đề ra. 
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- Mục tiêu cụ thể: (i) Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

tin hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động CNTT 

của ngành Y tế: Đến hết năm 2020, hoàn chỉnh hạ tầng Trung tâm dữ liệu tập 

trung của ngành Y tế tỉnh. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng trong các năm sau; đến 

hết năm 2020, hoàn thiện hạ tầng CNTT của ngành Y tế, tất cả các cơ sở y tế 

đều có hạ tầng kỹ thuật CNTT đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thông 

thông tin được triển khai tại đơn vị; đến hết 2022, tất cả các cơ sở y tế được kết 

nối vào trục liên thông tích hợp chung của tỉnh để có thể kết nối, trao đổi thông 

tin với tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan khác. (ii) Xây dựng Trung tâm điều hành 

trong công tác quản lý nhà nước, trong hoạt động khám chữa bệnh, y tế dự 

phòng, theo dõi và cảnh báo dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ tốt 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải 

cách hành chánh, phục vụ công tác quản lý nhà nước về y tế: (i) Hoàn thiện triển 

khai hệ thống quản lý văn bản điện tử và công tác chỉ đạo, điều hành đến tất cả 

các đơn vị trong ngành y tế và kết nối liên thông với các cơ quan trong tỉnh và 

Bộ Y tế. Tất cả các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến hành chính 

công tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đều được quản lý bằng phần mềm. (iii) 

Triển khai ứng dụng các hệ thống, các phần mềm, chương trình phục vụ công 

tác quản lý và thực hiện các chương trình y tế lĩnh vực y tế dự phòng thống nhất 

từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở. Triển khai hệ thống ứng dụng GIS trong y tế cho 

tất cả các tuyến y tế; (iii) đến hết 2025, xây dựng và triển khai xong Hệ thống 

thông tin toàn diện, xuyên suốt của ngành Y tế tỉnh, kết nối với các hệ thống 

thành phần trong ngành y tế và các hệ thống bên ngoài của tỉnh, của Bộ Y tế, 

của Bảo hiểm xã hội. (iiii) Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống quản lý 

bệnh viện thông minh cho 02 Bệnh viện đa khoa tỉnh: (i) Đến năm 2022, hoàn 

thiện các phần mềm quản lý và số hóa bệnh viện: Triển khai hệ thống phần mềm 

HIS, LIS, RIS/PACS, EMR tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế bảo 

đảm khả năng kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu, đồng thời bảo đảm 

khả năng kết nối liên thông với tất cả các trang thiết bị hiện có trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (máy xét nghiệm, máy chẩn đoán hình ảnh, các màn hình tương 

tác, các thiết bị cầm tay cá nhân, …) trên mạng nhằm nâng cao khả năng tự động 

hóa. Đồng bộ mã số định danh Y tế (ID): Bộ Y tế xem xét việc sử dụng mã số 

BHYT của người dân để xây dựng ID và triển khai thực hiện trên toàn quốc. 

Xây dựng “bệnh viện thông minh”: Các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ Thông tư 

số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí 

ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh để xây dựng lộ 

trình đáp ứng “bệnh viện thông minh” (Mức 6 của Thông tư 54). Triển khai hồ 

sơ bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình quy 

định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định 

về hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện 

phí điện tử không dùng tiền mặt. Xây dựng và phát triển các cây (KIOS) thông 

tin tại bệnh viện. (iiiii) Tích hợp mạng lưới y tế thông minh trong hệ sinh thái đô 

thị thông minh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hệ thống quản lý y tế từ Sở Y tế đến 

y tế cơ sở, trạm y tế, các cơ sở y tế tư nhân đều được ứng dụng công nghệ thông 
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tin, giúp các cơ sở y tế hoạt động hiệu quả, minh bạch. Cung cấp thông tin đầy 

đủ về sức khỏe cho người dân khi có yêu cầu; thông tin về tình trạng sức khỏe 

của người dân được quản lý bằng công nghệ thông tin, có thể trích xuất dễ dàng 

để phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe của người dân, phục vụ nhu cầu quản lý 

bệnh tật để có chiến lược sức khỏe phù hợp; cung ứng các dữ liệu y tế được 

thống kê lưu trữ bằng CNTT cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân khi có nhu cầu 

nghiên cứu về sức khỏe của cộng đồng, phục vụ nhu cầu phát triển của doanh 

nghiệp vì mục tiêu hướng tới sức khỏe cộng đồng; việc ứng dụng CNTT giúp 

cải thiện mức độ hài lòng của người dân, của doanh nghiệp khi có nhu cầu đến 

các cơ sở y tế (để khám chữa bệnh, phát triển doanh nghiệp…). 

h) Về tài chính y tế và bảo hiểm y tế. 

- Ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ 

tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y 

tế cơ sở, vùng hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần...; dành ít nhất 30% ngân 

sách y tế cho công tác y tế dự phòng.  

- Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở 

mức cơ bản; người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức. Có cơ chế giá dịch 

vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám, chữa 

bệnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ 

mà tuyến dưới chưa bảo đảm được. 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các cơ sở y tế 

công lập theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị; giá 

dịch vụ y tế được tính đúng, tính đủ chi phí và có tích lũy để đầu tư phát triển, bảo 

đảm công khai, minh bạch, gắn với chất lượng dịch vụ.  

- Lập phương án tự chủ tài chính giai đoạn 03 năm, đánh giá mức độ tự 

chủ hàng năm, đề xuất ngân sách địa phương cấp hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị 

tự chủ một phần chi hoạt động thường xuyên do khung giá chưa đảm bảo đủ chi 

phí và mức trượt giá hàng năm để các đơn vị đảm bảo tương đối mức thu nhập 

so với các cơ sở y tế tư nhân, nhằm giữ chân nguồn nhân lực y tế cho các cơ sở 

y tế công lập. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. 

Đa dạng hoá các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh 

tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế.  

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. 

Điều chỉnh mức đóng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập của 

người dân và chất lượng dịch vụ. Đổi mới bảo hiểm y tế theo hướng bao gồm cả 

dự phòng, nâng cao sức khỏe và điều trị. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế, có bảo 

hiểm y tế bổ sung, gắn bảo hiểm y tế với các loại hình bảo hiểm sức khỏe khác. 

Nhà nước mua và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người 

nghèo, trẻ em và người dân tộc thiểu số, người dân sống ở vùng kinh tế - xã hội 

khó khăn, đặc biệt khó khăn. Nâng cao năng lực, đổi mới công tác giám định bảo 
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hiểm y tế để bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ 

chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của 

người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế. 

i) Đổi mới hệ thống tổ chức y tế. 

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, đồng thời bảo đảm chỉ đạo 

thông suốt về chuyên môn.  

- Hoàn thành Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế và tổ chức hệ thống cung 

ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, 

thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. 

Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện. Tập 

trung hoàn thiện bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh trước khi thành lập mới các bệnh 

viện chuyên khoa ở cấp tỉnh. Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, 

kiểm định để hình thành hệ thống cơ quan kiểm soát dược phẩm và thực phẩm, 

thiết bị y tế phù hợp. 

- Đối với tuyến tỉnh:  

 + Lĩnh vực khám chữa bệnh và phục hồi chức năng: Rà soát điều tiết, 

nâng qui mô giường bệnh cho các cơ sở  điều trị để đảm bảo đủ nhu cầu khám 

chữa bệnh của nhân dân. 

 + Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Thành lập Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng (Trung tâm Y 

tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe). 

 + Lĩnh vực đào tạo: Nâng cấp trường Trung cấp Y tế thành Trường Cao 

đẳng Y tế. 

 - Đối với tuyến huyện, xã: 

+ Tuyến huyện: Kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế tuyến huyện 

theo hướng “Mỗi cấp huyện chỉ có một Trung tâm Y tế đa chức năng bao gồm y 

tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ 

y tế khác”. 

+ Tuyến xã: Điều chỉnh, bố trí nhân lực các Trạm Y tế phù hợp, đảm 

nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu và khám chữa bệnh (đặc 

biệt, khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế). Kiện toàn tổ chức Trạm Y tế gắn chức 

năng nhiệm vụ với y học gia đình, y tế học đường và phù hợp với đặc điểm từng 

địa phương. 

- Khuyến khích phát triển mạnh hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức 

khoẻ, điều dưỡng ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi 

nhuận. 
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k) Công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra. 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, 

hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-

NQ/TW. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thực hiện phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của 

các đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cáo trách nhiệm của 

người đứng đầu. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

+ Triển khai thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường 

cập nhật và công khai thủ tục hành chính. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng 

quản lý hành chính nhà nước và đẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công 

trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4. 

- Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch Thanh tra hàng năm. Tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất; kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị; kiểm tra tài 

chính; kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan y tế (tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; dân chủ trong cơ quan, đơn vị); quản lý chất thải y tế; 

kiểm tra công vụ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra hoạt động 

hành nghề y, dược tư nhân; kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. 

- Tổ chức các lớp đào tạo, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và 

tập huấn nghiệp vụ thanh tra về các lĩnh vực trong ngành y tế. 

h) Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. 

 Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào 

tạo và tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế. Tiếp tục vận động các tổ chức 

quốc tế tài trợ kinh phí, hỗ trợ thiết bị y tế thông qua các chương trình, dự án. 

4. Một số chƣơng trình, dự án đầu tƣ giai đoạn 2021-2025. 

Dự kiến tổng kinh phí khoảng 690 tỷ. 

4.1. Các chƣơng trình y tế: dự kiến 200 tỷ đồng 

- Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 

2021-2025 dự kiến là: 150 tỷ đồng. 

- Chương trình đề án của tỉnh, chương trình y tế thường xuyên và các kế 

hoạch chuyên môn về công tác y tế dự phòng: Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 

2021-2025 dự kiến là: 50 tỷ đồng tỷ đồng. 
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4.2. Các dự án đầu tƣ trang thiết bị: 

- Danh mục và bố trí vốn đầu tư công 5 năm (2021-2025) cho các dự án 

đầu tư công: 490 tỷ 

+ Dự án Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu: 200 tỷ 

+ Dự án Trang thiết bị Bệnh viện đa khoa Bà Rịa: 90 tỷ 

+ Dự án trang thiết bị cho 04 đơn vị: TTYT Xuyên Mộc, TTYT Châu 

Đức, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Mắt dự kiến: 200 tỷ. 

4.3. Các dự án đầu tƣ xây dựng: 

- Dự án chuyển tiếp: 04 dự án. 

+ Xây dựng mới TTYT huyện Châu Đức 
14

. 

+ Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
15

. 

+ Nâng cấp mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện 

Mắt 
16

. 

+ Cải tạo Trung tâm Y tế Long Điền cũ thành BV Phổi Phạm Hữu Chí 
17

. 

- Dự án mới: 05 dự án 

+ Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Y tế quân – dân y Côn Đảo 
18

. 

+ Sửa chữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh BRVT 
19

. 

+ Cải tạo, xây dựng TTYT thành phố Vũng Tàu. 

+ Cải tạo, xây dựng TTYT TP Bà Rịa. 

+ Nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế. 

5. Dự án kêu gọi đầu tƣ giai đoạn 2020 – 2025: Tối thiểu 1.102 giƣờng 

bệnh. 

5.1. Tiếp tục thực hiện dự án bệnh viện đa khoa: Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu (vị trí bệnh viện IMI cũ đã được thu hồi); diện tích 4,0ha; Quy mô dự 

án là đầu tư xây dựng bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế từ 450 giường bệnh trở lên. 

5.2. Các dự án kêu gọi đầu tƣ năm 2020 -2025: 

 a) Bệnh viện Mắt thẩm mỹ kỹ thuật cao: 

 - Mục tiêu và quy mô dự án: khám chữa mắt kỹ thuật cao, 21 giường. 

 - Địa điểm: Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa. 

 - Diện tích 0,3 ha. 

                                                 
14

 Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. 
15

 Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. 
16

 Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. 
17

 Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. 
18

 Thông báo số 750/TB-UBND ngày 28/12/2018 và TB số 425/TB-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh. 
19

 Công văn 495/SYT-KHTC ngày 26/02/2019 của Sở Y tế. 



23 
 

 

 

 

 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử 

dụng đất. 

 b) Bệnh viện đa khoa 200 giƣờng, Phú Mỹ: 

 - Mục tiêu và quy mô dự án: Bệnh viện đa khoa 200 giường, Phú Mỹ. 

 - Địa điểm: Thị xã Phú Mỹ. 

 - Diện tích 1,9 ha. 

 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử 

dụng đất. 

 c) Bệnh viện đa khoa Kim Long: 

 - Mục tiêu và quy mô dự án: Bệnh viện đa khoa 31 giường. 

 - Địa điểm: Trung tâm đô thị Kim Long, Châu Đức. 

 - Diện tích 0,61 ha. 

 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử 

dụng đất. 

 5.3. Các dự án kêu gọi đầu tƣ giai đoạn 2021 – 2025: 

 a) Bệnh viện Lê Lợi: sau khi chuyển về BVĐK Vũng Tàu 

 - Xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô khoảng 200 giường bệnh. 

 - Địa chỉ: Số 22 đường Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu. 

 - Diện tích 1,63 ha. 

 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: cho thuê/ đấu giá tài sản công 

 b) Bệnh viện Bà Rịa cũ:  

 - Xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô khoảng 200 giường bệnh. 

 - Địa chỉ: Phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa. 

 - Diện tích 3,0 ha. 

 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: cho thuê/ đấu giá tài sản công. 

 Kèm theo Phụ lục các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội./. 

Nơi nhận: 

- TTr.TU; TTr.HĐND Tỉnh; 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT; 

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các Phòng Y tế; 

- Các Phòng SYT; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

 

  



Phụ lục 1: BẢNG THEO DÕI TĂNG TRƢỞNG CÁC CHỈ TIÊU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

 

STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH 

2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Chỉ tiêu đầu vào     

01 Bác sĩ/ vạn dân Người 10 8,7 8,9 9,2 9,5 9,7 10 

02 Dược sĩ đại học/ vạn dân Người 2,8 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 

03 Tỷ lệ điều dưỡng/ vạn dân ĐD 25 20 21 22 23 24 25 

04 Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ hoạt động % 100 100 100 100 100 100 100 

05 Tỷ lệ giường bệnh/ vạn dân Giường 30 20,6 20,3 20,0 19,7 19,5 30 

 Trong đó GB ngoài công lập Giường  9,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 9,6 

Chỉ tiêu hoạt động     

06 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng 

đủ 

% 98 98 98 98 98 98 98 

07 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % 95 90 91 92 93 94 95 

08 Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình 

cho y tế  

% 35 44     35 

09 Tỷ lệ rác y tế được thu gom, xử lý đúng 

qui định 

% 100 100 100 100 100 100 100 

10 Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90      90 

11 Trạm Y tế quản lý, điều trị bệnh không lây  % 95      95 

Chỉ tiêu đầu ra     

12 Tuổi thọ trung bình Tuổi 76,9 76,4 76,5 76,6 76,7 76,8 76,9 
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STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH 

2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

13 Số năm sống khỏe Năm 67      67 

14 Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống  (%ooo) < 26 < 27 < 27 < 27 < 26 < 26 < 26 

15 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (1.000 

trẻ đẻ ra sống) 

(%o) < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 

16 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (1.000 

trẻ đẻ ra sống) 

(%o) < 14 < 14 < 14 < 14 < 14 < 14 < 14 

17 Quy mô dân số  Triệu 

người 

1,252 1,170 1,188 1,204 1,220 1,236 1,252 

18 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên  (%o) 10 10,3 10,2 10,1 10 10 10 

19 Tỷ số giới tính khi sinh (trai/gái) Trẻ < 109 < 110 < 110 < 110 < 110 < 110 < 109 

20 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể 

thấp còi 

% < 17 18 17,8 17,6 17,4 17,2 <17 

21 Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành  % < 12      < 12 

22 Chiều cao con người 18 tuổi đối với Nam cm 167      167 

23 Chiều cao con người 18 tuổi đối với Nữ cm 156      156 

24 Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y 

tế 

% 80      >80 

25 Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng % <0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

26 Số mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân Người <7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 
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Phụ lục 2. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

STT Chỉ số 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

01 Bác sĩ/ vạn dân. 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8,7 

02 Dược sĩ đại học/ vạn dân. 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,6 

03 Tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động (%) 100 100 100 100 100 100 

04 Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ (%) 35 40 40 40 40 40 

05 Tỷ lệ trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi (%) 100 100 100 100 100 100 

06 Tỷ lệ giường bệnh/ vạn dân. 16,8 17,7 18,3 18,9 20,09 20,6 

 0,6 (Giường bệnh xã hội hóa) 

07 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ.(%) 98 98 98 98 98 98 

08 Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.(%) 65 70 80 90 95 100 

09 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT(%) 81 82,69 85,66 84,3 88 90 

10 Tuổi thọ trung bình 76,2 76,3 76,1 76,4 76,4 76,5 

11 Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống (%ooo) 17 18 24 6,1 12,2 < 27 

12 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (%o) 8,1 8 7,9 7,8 1,5 < 8 

13 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (%o) 12,3 12,1 11,9 11,8 1,8 < 14 

14 Quy mô dân số (Triệu người) 1,079 1,092 1,101 1,112 1,156 1,170 

15 Mức giảm tỷ lệ sinh (%o) 0,22 0,3 0,87 0,23 0,1 0 

16 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%o) 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 

17 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể cân nặng theo 

tuổi.(%) 

7,1 6,9 6,7 6,5 6,2 6.0 
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18 Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng (%) 0,29 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

19 Số mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân 8 <8 <8 <7 <7 <7 

20 Tỷ lệ rác y tế được thu gom, xử lý đúng qui định 9%) 90 95 96 88 100 100 
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Phụ lục 3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIƢỜNG BỆNH ĐẾN 2025, DỰ BÁO ĐẾN 2030 

 STT Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

I Trung tâm y tế 

huyện 

550 550 550 550 570 570 570 620 620 620 620 620 660 660 

1 TP Vũng Tàu 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10     

2 TP Bà Rịa                             

3 H. Châu Đức 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

4 H. Tân Thành 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 H. Long Điền 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 H. Đất Đỏ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

7 H. Xuyên Mộc 170 170 170 170 170 170 170 220 220 220 220 220 220 220 

8 H. Côn Đảo  30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 

II Bệnh viện tuyến tỉnh 1.150 1.270 1.270 1.370 1.420 1.470 1.670 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.900 1.900 

1 BV Bà Rịa 600 700 700 700 700 700 900 900 900 900 900 900 900 900 

2 BVĐKVũng Tàu 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 500 500 

3 BV Lao và bệnh Phổi   0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

4 BV Tâm thần 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 

5 Bệnh viện Mắt 30 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 150 150 

6 BV Y học cổ truyền   0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 

III Cơ sở y tế tƣ nhân 44 44 44 74 74 74 74 74 74 74 74 74 1.200 1.674 

1 Trung tâm y tế dầu 

khí 

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

2 Bệnh viện Vạn Phước       30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 Các bệnh viện dự kiến 

đầu tư (XHH) 

                        1.126 1.600 

Tổng 

hợp 
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1 Giường bệnh công lập 1.700 1.820 1.820 1.920 1.990 2.040 2.240 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.560 2.560 

  Số tăng mới trong 

năm 

      100 70 50 200 100 0 0 0 0 220 0 

2 Giường bệnh tư nhân 44 44 44 74 74 74 74 74 74 74 74 74 1.200 1.674 

  Số tăng mới trong 

năm 

      30 0 0 0 0 0 0 0 0 1.126 474 

3 Tổng cộng giường 

bệnh  
1.744 1.864 1.864 1.994 2.064 2.114 2.314 2.414 2.414 2.414 2.414 2.414 3.760 4.234 

  Tổng số tăng mới 

trong năm 

0 0 0 130 70 50 200 100 0 0 0 0 1.346 474 

4 Dân số dự báo  

(10.000 người) 
105 109.5 111.4 112.8 114.0 111.4 115.2 117.0 

118.8 120.4 122.2 123.6 125.2 
132.1 

5 Giường bệnh công 

lập/10.000 dân (Theo 

dân số dự báo) 16.2 16.6 16.3 17.0 17.5 18.3 19.44 20.0 19.7 19.4 19.1 18.9 20.4 19.4 

6 Giường bệnh tư 

nhân/10.000 dân 

(Theo dân số dự báo) 0.4 0.4 0.4 0.7 0.6 0.7 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 9.6 12.7 

7 Tỉ lệ giƣờng 

bệnh/10.000 dân 

(Theo dân số dự báo) 

16.61 17.02 16.73 17.68 18.11 18.98 20.09 20.63 20.32 20.05 19.75 19.53 30.03 32.05 

8 Chỉ tiêu theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh       18.8 20.0 20.5 21.9 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0     

  Chỉ tiêu theo Nghị 

quyết HĐND hàng 

năm       18.8 18.7 18.4                 

  Chỉ tiêu Trung ƣơng 

(QD 122-TTg, NQ 

20-TW)               26.0         30.0 32.0 

  

Tỉ lệ giƣờng bệnh tƣ 

nhân 

Chỉ 

tiêu             2 GB         10% 15% 

Thực 

hiện             3%         32% 40% 
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Phụ lục 4. BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH 

2025 

Đơn vị, 

phòng 

chịu trách 

nhiệm 

chính 

Đơn vị, phòng 

phối hợp 

chƣơng 

trình 

liên 

quan 

Báo cáo 

định kỳ 

Ghi chú 

Chỉ tiêu đầu vào    

01 Bác sĩ/ vạn dân Người 10 Văn phòng 

SYT 

Phòng Nghiệp 

vụ SYT 

 6 tháng  

02 Dược sĩ đại học/ vạn dân Người 2,8 Văn phòng 

SYT 

Phòng Nghiệp 

vụ SYT 

 6 tháng  

03 Tỷ lệ điều dưỡng/ vạn dân  ĐD 25 Văn phòng 

SYT 

Phòng Nghiệp 

vụ SYT 

 6 tháng  

04 Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ hoạt động % 100 Văn phòng 

SYT 

Phòng KHTC, 

Nghiệp vụ SYT 

 hàng 

tháng 

 

05 Tỷ lệ giường bệnh/ vạn dân Giường 30 Văn phòng 

SYT 

Phòng KHTC,  

Nghiệp vụ SYT 

 6 tháng  

 Trong đó GB ngoài công lập Giường  10,5 Văn phòng 

SYT 

Phòng KHTC, 

Nghiệp vụ SYT 

 6 tháng  

Chỉ tiêu hoạt động    

06 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đủ 

% 98 TYTDP Phòng Nghiệp 

vụ SYT, 

 hàng quý  
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STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH 

2025 

Đơn vị, 

phòng 

chịu trách 

nhiệm 

chính 

Đơn vị, phòng 

phối hợp 

chƣơng 

trình 

liên 

quan 

Báo cáo 

định kỳ 

Ghi chú 

BVBR, BVLL, 

TTYT 

07 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % 95 BHXH 

tỉnh 

Phòng Nghiệp 

vụ, KHTC SYT 

 hàng năm  

08 Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia 

đình cho y tế  

% 35 BHXH 

tỉnh 

Phòng Nghiệp 

vụ, KHTC SYT 

 hàng năm  

09 Tỷ lệ rác y tế được thu gom, xử lý 

đúng qui định 

% 100 Phòng 

KHTC 

SYT 

Phòng Nghiệp 

vụ, Phòng Y tế 

 hàng quý  

10 Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90 Phòng 

Nghiệp vụ 

SYT 

TTYT huyện thị 

thành 

 hàng quý  

11 Trạm Y tế quản lý, điều trị bệnh không 

lây  

% 95 Phòng 

Nghiệp vụ 

SYT 

TTYT các 

huyện thị thành 

 hàng quý  

Chỉ tiêu đầu ra    

12 Tuổi thọ trung bình Tuổi 76,9 Phòng 

KHTC 

SYT 

CC DS-

KHHGĐ 

 hàng năm  

13 Số năm sống khỏe Năm 67 Phòng 

KHTC 

SYT 

CC DS-

KHHGĐ 

 năm 2025  
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STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH 

2025 

Đơn vị, 

phòng 

chịu trách 

nhiệm 

chính 

Đơn vị, phòng 

phối hợp 

chƣơng 

trình 

liên 

quan 

Báo cáo 

định kỳ 

Ghi chú 

14 Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ 

sống  

(%ooo)  TT 

CSSKSS 

các đơn vị trực 

thuộc 

 hàng quý  

15 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 

(1.000 trẻ đẻ ra sống) 

(%o) < 8 TT 

CSSKSS 

các đơn vị trực 

thuộc 

 hàng quý  

16 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 

(1.000 trẻ đẻ ra sống) 

(%o) < 14 TT 

CSSKSS 

các đơn vị trực 

thuộc 

 hàng quý  

17 Quy mô dân số  Triệu 

người 

1,252 CC DS-

KHHGĐ 

các đơn vị trực 

thuộc 

 hàng năm  

18 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên  % 1,0 CC DS-

KHHGĐ 

các đơn vị trực 

thuộc 

 hàng năm  

19 Tỷ số giới tính khi sinh (trai/gái) Trẻ < 109 CC DS-

KHHGĐ 

các đơn vị trực 

thuộc 

 hàng năm  

20 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi 

thể thấp còi 

% < 17 TT 

CSSKSS 

các đơn vị trực 

thuộc 

 hàng năm  

21 Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành  % < 12 TT 

CSSKSS 

các đơn vị trực 

thuộc 

 hàng năm  

22 Chiều cao con người 18 tuổi đối với 

Nam 

cm 167 CC DS-

KHHGĐ 

các đơn vị trực 

thuộc 

 Năm 2025  

23 Chiều cao con người 18 tuổi đối với 

Nữ 

cm 156 CC DS-

KHHGĐ 

các đơn vị trực 

thuộc 

 Năm 2025  

24 Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch % 80 Văn phòng Phòng Nghiệp  hàngtháng  
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STT Chỉ số Đơn vị 

tính 

KH 

2025 

Đơn vị, 

phòng 

chịu trách 

nhiệm 

chính 

Đơn vị, phòng 

phối hợp 

chƣơng 

trình 

liên 

quan 

Báo cáo 

định kỳ 

Ghi chú 

vụ y tế SYT vụ, các đơn vị 

trực thuộc 

25 Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng 

đồng 

% < 0,3 TT PC 

HIV/AIDS 

Phòng Nghiệp 

vụ SYT 

 hàng năm  

26 Số mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 

dân 

Người < 7 CC 

ATVSTP 

Phòng Nghiệp 

vụ SYT 

 hàngtháng  
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Biểu số 5 

KHUNG SO SÁNH CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI CÁC MỤC TIÊU/CHỈ TIÊU/NHIỆM VỤ/GIẢI PHÁP  

TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN Y TẾ 5 NĂM 2016- 2020 

(Theo Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực 

hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững) 

Các đơn vị đối chiếu với chỉ tiêu nhiệm vụ của Tỉnh để tham mưu Sở Y tế triển khai trên địa bàn tỉnh 

 

Stt Các mục tiêu phát triển bền vững 

Các mục tiêu/chỉ tiêu/nhiệm 

vụ/giải pháp trong kế hoạch 

phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 

2016- 2020 

Mức độ phản ánh 

Đã phản 

ánh 

Chƣa 

phản ánh 

1 

Mục tiêu 2.1a 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm làm đầu mối thực hiện 

   

 
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia An toàn thực 

phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. 
   

 
- Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các 

giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng 
   

 

- Nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án và các giải pháp can 

thiệp đặc hiệu góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao thể 

lực và thể chất của người dân phù hợp theo vùng, miền, ưu tiên cho 

những vùng nghèo, khó khăn, dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng 

có nguy cơ khác. 

   

2 Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030 giảm tất cả các hình thức suy dinh dưỡng,    
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đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng là trẻ em, trẻ em gái vị 

thành niên, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người cao tuổi (Mục 

tiêu 2.2 toàn cầu) 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản làm đầu mối thực hiện 

 

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về dinh 

dưỡng, chú ý lồng ghép vấn đề dinh dưỡng đối với trẻ em, trẻ em gái vị 

thành niên, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người cao tuổi; lưu 

ý giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

Xây dựng và thực hiện chiến lược về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 

2030. 

- Tài liệu hóa các mô hình và can thiệp dinh dưỡng hiệu quả tại cộng 

đồng để nhân rộng tới các vùng có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao, đặc 

biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi. 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về dinh dưỡng đối với bà 

mẹ, trẻ em thông qua hệ thống giáo dục phổ thông, y tế, thông tin 

truyền thông. 

- Củng cố hệ thống giám sát dinh dưỡng tại cộng đồng và tại các cơ sở 

y tế, xây dựng kế hoạch để đáp ứng dinh dưỡng kịp thời trong tình 

trạng khẩn cấp. 

- Triển khai các giải pháp can thiệp đặc hiệu để cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng, nâng cao thể lực và thể chất của người dân ở miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối 

tượng có nguy cơ khác. 

- Quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ nhỏ; tăng cường vi chất vào thực phẩm; nghiên cứu đề 

xuất chính sách hỗ trợ dinh dưỡng học đường trước hết là lứa tuổi mầm 

non và tiểu học. Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho 
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phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số khi sinh con. 

- Huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong việc thực hiện sáng 

kiến thúc đẩy dinh dưỡng toàn cầu tại Việt Nam. 

 

Mục tiêu 3.1: Đến năm 2030, giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 

45/100000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 

10 ca trên 1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống 

dưới 15 ca trên 1000 trẻ đẻ sống (Mục tiêu 3.1 và Mục tiêu 3.2 toàn 

cầu) 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản làm đầu mối thực hiện 

   

 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe, chú trọng 

vào truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình thông qua mạng lưới nhân 

viên y tế thôn, bản nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của 

người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số về lợi ích của việc 

khám thai định kỳ và sinh đẻ tại cơ sở y tế. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến xã và nhân viên y tế thôn 

bản về dự phòng, phát hiện, xử trí tai biến sản khoa và một số bệnh 

thường gặp ở trẻ em như viêm phổi, tiêu chảy...; phòng chống tai nạn 

thương tích ở trẻ em. Tiếp tục đào tạo cô đỡ thôn bản cho các vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nhằm hạn chế thấp nhất tỷ 

lệ phụ nữ đẻ không được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ. 

- Nhân rộng các mô hình can thiệp đã được đánh giá có hiệu quả trong 

việc giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em như mô hình “chuyển tuyến dựa 

vào cộng đồng”, mô hình “chăm sóc bà mẹ - trẻ sơ sinh liên tục từ gia 

đình, cộng đồng đến cơ sở y tế”, mô hình “ngôi nhà an toàn, lớp học an 

toàn, cộng đồng an toàn cho trẻ em”. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung nhân lực và 
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đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế chuyên 

ngành sản, nhi cho các bệnh viện tuyến huyện thuộc vùng khó khăn, 

đặc biệt là vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

- Tăng cường mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình để hạn chế tình 

trạng có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, bất hợp pháp; 

triển khai công tác khám sàng lọc trước sinh nhằm hạ thấp tỷ lệ sơ sinh 

dị tật; đẩy mạnh công tác giám định tử vong mẹ, từng bước triển khai 

giám định tử vong sơ sinh. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng. Tập trung đầu tư 

cho nghiên cứu, ứng dụng vắc xin đa giá sản xuất trong nước. Tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tiếp cận với vắc xin thế hệ mới, đảm bảo nguồn 

tài chính vững bền cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng cường 

năng lực và các chính sách hỗ trợ phù hợp cho lực lượng cán bộ làm 

công tác tiêm chủng mở rộng. 

 

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các bệnh dịch AIDS, lao, sốt 

rét và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên; phòng chống bệnh viêm gan, 

các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm khác (Mục 

tiêu 3.3 toàn cầu) 

Trung tâm PC HIV/AIDS, TTYT dự phòng làm đầu mối thực hiện 

   

 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan đã đề ra tại 

Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm 

nhìn 2030, Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030, Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh 

sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 

và Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê 
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duyệt. 

- Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, 

các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm khác tới mọi 

đối tượng. 

- Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cộng đồng, người dân, các 

tổ chức xã hội trong quá trình tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận 

thức phòng chống HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan và các bệnh nhiệt 

đới bị lãng quên, các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền 

nhiễm khác. 

- Tổ chức triển khai các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế nhằm hạn 

chế đến mức tối đa nhiễm HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan và các 

bệnh nhiệt đới bị lãng quên, các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh 

truyền nhiễm khác. 

- Thực hiện các cam kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt 

động hợp tác quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm 

gan và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, các dịch bệnh do nguồn nước 

và các bệnh truyền nhiễm khác. 

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống giám sát, cảnh báo dịch và phòng 

chống dịch bệnh chủ động. 

- Củng cố, phát triển mạng lưới y tế dự phòng nhằm tăng cường hiệu 

quả và nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm đủ khả năng dự báo, 

kiểm soát các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các bệnh liên 

quan đến môi trường, lối sống. 

- Tăng cường năng lực quốc gia đối với việc cảnh báo sớm, giảm thiểu 

và quản lý các rủi ro y tế (Mục tiêu 3.d toàn cầu). 
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Mục tiêu 3.3: Đến năm 2030, giảm 20 - 25% tỷ lệ tử vong trước 70 

tuổi do các bệnh không lây nhiễm (NCDs) thông qua dự phòng và điều 

trị, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất (Mục tiêu 3.4 toàn cầu) 

Trung tâm Y tế dự phòng làm đầu mối thực hiện 

   

 

Xây dựng và thực hiện Chương trình phòng chống các bệnh không lây 

nhiễm nhằm thực hiện 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. 

- Tăng cường thực thi, bổ sung và hoàn thiện 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. 

- 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 phòng, chống bệnh không lây nhiễm. 

- Phát triển mạnh hệ thống y tế dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, 

điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm từ Trung ương đến cấp xã 

trong cả nước. Nâng cao nhận thức của người dân về lối sống an toàn, 

khỏe mạnh để nâng cao sức khỏe, giảm thiểu các bệnh không lây 

nhiễm. 

- Tăng cường phát hiện, điều trị, quản lý tại trạm y tế xã và cộng đồng 

cho người bệnh không lây nhiễm theo quy định, bảo đảm cung cấp 

dịch vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc liên tục cho người bệnh. 

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của lĩnh vực y tế dự phòng trong 

kiểm soát yếu tố nguy cơ và các tình trạng tiền bệnh để dự phòng các 

bệnh không lây nhiễm. 

- Củng cố hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp các dịch 
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vụ toàn diện, chuyên sâu và kỹ thuật cao cho chẩn đoán, điều trị bệnh 

nhân mắc bệnh không lây nhiễm, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho 

tuyến dưới, bảo đảm việc phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả và 

quản lý bệnh nhân liên tục và lâu dài. 

- Chủ động huy động các nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ của các tổ chức 

quốc tế. 

 

Mục tiêu 3.4: Tăng cường dự phòng và điều trị lạm dụng các chất gây 

nghiện, bao gồm lạm dụng ma túy và sử dụng các đồ uống có cồn ở 

mức gây hại (Mục tiêu 3.5 toàn cầu) 

Phòng Nghiệp vụ SYT, Trung tâm Truyền thông – GDSK làm đầu 

mối thực hiện 

   

 

Xây dựng và thực hiện Chương trình/Chiến lược phòng chống và điều 

trị việc lạm dụng các chất gây nghiện (kể cả ma túy) và sử dụng đồ 

uống có cồn gây hại giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030. 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về việc sử dụng và lạm dụng 

các chất gây nghiện, theo đó làm rõ các khái niệm về chất gây nghiện, 

hay đồ uống có cồn gây hại. 

- Tăng cường công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền về công tác 

phòng chống việc lạm dụng các chất gây nghiện và việc sử dụng các 

đồ uống có cồn gây hại. 

   

 

Mục tiêu 3.6: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận toàn dân tới các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia 

đình, truyền thông và giáo dục; lồng ghép sức khỏe sinh sản vào các 

chiến lược, chương trình quốc gia có liên quan (Mục tiêu 3.7 toàn 

cầu) 
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Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản làm đầu mối thực hiện 

 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản 

Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 

- Kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

tình dục; tăng cường hỗ trợ cho tuyến xã bằng nhiều hình thức, đặc biệt 

ở những vùng khó khăn; nâng cao trình độ của cán bộ y tế xã; xây 

dựng, ban hành các chính sách ưu đãi, tích cực thực hiện biệt phái bác 

sỹ giỏi về vùng sâu, xa; nâng cao chất lượng của các mô hình tư vấn, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

- Tư vấn và có chính sách giảm mạnh tỷ lệ sinh non ở tuổi vị thành 

niên; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước sinh để đạt 

được tỷ lệ phụ nữ được ít nhất 4 lần chăm sóc sức khỏe trước sinh. 

- Xây dựng lộ trình nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chế độ 

thai sản đối với phụ nữ nông thôn khi sinh con đúng chính sách dân số. 

- Tăng cường công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền về sức khỏe 

sinh sản và tình dục, kế hoạch hóa gia đình. Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức của giới trẻ, tiến tới giảm tỷ lệ có thai ngoài ý muốn ở độ 

tuổi vị thành niên. Kết hợp tốt truyền thông đại chúng với truyền thông 

trực tiếp thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số; tăng cường sử 

dụng các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác tuyên 

truyền. 

- Nâng cao vai trò của cộng đồng trong giám sát thực hiện chính sách, 

pháp luật, giáo dục tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và tình dục, kế 

hoạch hóa gia đình. 

- Lồng ghép nội dung về sức khỏe sinh sản vào các chiến lược, chương 

trình quốc gia có liên quan 
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Mục tiêu 3.7: Đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao gồm 

bảo vệ rủi ro tài chính, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc 

và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong khả năng chi 

trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 3.8 toàn cầu) 

Phòng Nghiệp vụ, Phòng Kế họah – Tài chính SYT làm đầu mối 

thực hiện 

   

 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 

2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách hiện hành nhằm bảo đảm tăng đáng kể 

khả năng tiếp cận của người dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 

thuốc và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong khả 

năng chi trả. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế và huy 

động sự tham gia của người dân trong việc mua bảo hiểm y tế. 

- Xây dựng chương trình bảo đảm và cải thiện chất lượng dịch vụ 

khám, chữa bệnh; thiết lập hệ thống quản lý, kiểm định và kiểm soát 

chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ trung ương đến địa 

phương. 

- Phát triển công nghiệp dược trong nước, phấn đấu thuốc sản xuất 

trong nước đáp ứng 80% vào năm 2020, trong đó đáp ứng được 

khoảng 90% nhu cầu sử dụng thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

thuốc phục vụ cho các chương trình y tế quốc gia. 

- Nâng cao năng lực sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế trong nước, ưu 

tiên các dạng bào chế công nghệ cao; phát triển các vùng dược liệu, 

các cơ sở sản xuất nguyên liệu hóa dược để chủ động các nguồn 
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nguyên liệu cho sản xuất thuốc. 

- Tăng cường công tác quản lý giá thuốc, chấn chỉnh công tác đấu thầu 

thuốc. Cải cách, kiện toàn mạng lưới sản xuất,lưu thông, phân phối và 

cung ứng thuốc; quy hoạch lại mạng lưới phân phối, bán buôn, bán lẻ 

thuốc trong cả nước. Quản lý chặt chẽ quy chế kê đơn, bán thuốc tại 

các quầy thuốc, nhất là các quầy thuốc tư nhân, bảo đảm sử dụng thuốc 

an toàn, hợp lý. 

- Đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế trong nước, trước mắt là các 

trang thiết bị y tế thông dụng, đồng thời từng bước liên doanh, liên kết 

sản xuất trang thiết bị y tế công nghệ cao; bảo đảm cung ứng tối thiểu 

60% nhu cầu trang thiết bị y tế thông dụng cho các cơ sở y tế. 

- Tăng đáng kể nguồn tài chính cho y tế và đảm bảo nguồn nhân lực y 

tế có chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người 

dân (Mục tiêu 3.c toàn cầu). 

- Tăng cường huy động hỗ trợ quốc tế cho việc nghiên cứu và sản xuất 

vắc xin và thuốc thiết yếu cho các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm; 

tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các loại thuốc và vắc xin thiết yếu 

trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 3.b toàn cầu). 

 

Mục tiêu 3.8: Đến năm 2030, giảm đáng kể số ca mắc bệnh và tử vong 

do các hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường không khí, nước và 

đất (Mục tiêu 3.9 toàn cầu) 

Phòng Nghiệp vụ SYT làm đầu mối thực hiện 

   

 

- Xây dựng đề án giảm tác động của ô nhiễm hóa chất độc hại, ô nhiễm 

không khí, nước và đất tới sức khỏe con người giai đoạn 2021 - 2030. 

- Huy động hỗ trợ của quốc tế nhằm nâng cao năng lực giám sát và 

phân tích tác động của hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường tới sức 
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khỏe con người. 

- Tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ và hướng dẫn tư vấn 

phòng tránh nhiễm độc do ô nhiễm hóa chất độc hại, ô nhiễm không 

khí, nước và đất. 

- Từng bước xây dựng hệ thống báo cáo thống kê về tình hình bệnh tật, 

tử vong do tác động của hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường. 

 

Mục tiêu 3.9: Tăng cường thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y 

tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá (Mục tiêu 3.a toàn cầu) 

Phòng Nghiệp vụ SYT, Trung tâm Truyền thông – GDSK làm đầu 

mối thực hiện 

   

 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tác 

hại của thuốc lá đến năm 2020. 

- Hoàn thiện các văn bản pháp luật và chính sách về phòng chống tác 

hại của thuốc lá, ban hành và hoàn thiện văn bản pháp quy hướng dẫn 

thực hiện và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Xây dựng lộ trình điều chỉnh thuế và giá bán tối thiểu thuốc lá; kiểm 

soát hoạt động kinh doanh thuốc lá, đi đối với có biện pháp chuyển đổi 

ngành nghề cho người lao động trong ngành thuốc lá. 

- Tăng cường thực hiện các biện pháp về thông tin, tuyên truyền, giáo 

dục về phòng chống tác hại của thuốc lá. 

   

 

Mục tiêu 5.6: Bảo đảm tiếp cận phổ cập đối với sức khỏe sinh sản và 

tình dục, quyền sinh sản như được thống nhất trong Chương trình 

Hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển, Cương lĩnh 

Hành động Bắc Kinh và các văn kiện về kết quả của các hội nghị đánh 

giá việc thực hiện Chương trình và Cương lĩnh này (Mục tiêu 5.6 toàn 
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cầu) 

Trung tâm Chăm sóc SKSS làm đầu mối thực hiện 

 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan đến tiếp cận phổ 

cập với sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản trong Chương 

trình Hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển, Cương 

lĩnh Hành động Bắc Kinh và các văn kiện liên quan. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản 

Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 

- Tăng cường công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền về sức khỏe 

sinh sản và tình dục, kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao nhận thức, trang 

bị kiến thức cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 tuổi 

về việc tự quyết định trong quan hệ tình dục, sử dụng các biện pháp 

tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

- Mở rộng và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục dân số, sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình; tư vấn, giáo 

dục giới tính trong và ngoài nhà trường cho nam/nữ vị thành niên và 

thanh niên. 

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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Biểu số 6 

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LỒNG GHÉP VÀO  

KẾ HOẠCH PHÁT PHÁT TRIỂN Y TẾ 5 NĂM 2021- 2025 

(Theo Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực 

hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững) 

Các đơn vị đối chiếu với chỉ tiêu nhiệm vụ của Tỉnh để tham mưu Sở Y tế triển khai trên địa bàn tỉnh 

 

Stt 
Các lĩnh 

vực 

Mục tiêu/chỉ tiêu/nhiệm vụ/giải 

pháp đƣợc thể hiện trong kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 

năm 2016- 2020 

Kiến nghị các mục tiêu phát triển 

bền vững cần lồng ghép vào trong 

kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 

5 năm 2021- 2025 

Các mục tiêu/chỉ tiêu/nhiệm vụ/giải pháp trong kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025 

sau khi đã thống nhất lồng ghép các mục tiêu phát 

triển bền vững 

1  Mục tiêu 2.1a Mục tiêu 2.1a Mục tiêu 2.1a 

 

 - Tiếp tục triển khai có hiệu quả 

Chiến lược quốc gia An toàn 

thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 

và tầm nhìn 2030. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả 

Chiến lược quốc gia An toàn thực 

phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và 

tầm nhìn 2030. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược 

quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 

2020 và tầm nhìn 2030. 

 

 - Hoàn thiện cơ chế phối hợp 

liên ngành trong triển khai thực 

hiện các giải pháp nhằm cải 

thiện tình trạng dinh dưỡng 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên 

ngành trong triển khai thực hiện 

các giải pháp nhằm cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong 

triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải 

thiện tình trạng dinh dưỡng 

  - Nghiên cứu xây dựng các 

chương trình, dự án và các giải 

- Nghiên cứu xây dựng các 

chương trình, dự án và các giải 

- Nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án 

và các giải pháp can thiệp đặc hiệu góp phần 
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pháp can thiệp đặc hiệu góp 

phần cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng, nâng cao thể lực và thể 

chất của người dân phù hợp theo 

vùng, miền, ưu tiên cho những 

vùng nghèo, khó khăn, dân tộc 

thiểu số và các nhóm đối tượng 

có nguy cơ khác. 

pháp can thiệp đặc hiệu góp phần 

cải thiện tình trạng dinh dưỡng, 

nâng cao thể lực và thể chất của 

người dân phù hợp theo vùng, 

miền, ưu tiên cho những vùng 

nghèo, khó khăn, dân tộc thiểu số 

và các nhóm đối tượng có nguy 

cơ khác. 

cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao thể 

lực và thể chất của người dân phù hợp theo 

vùng, miền, ưu tiên cho những vùng nghèo, khó 

khăn, dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng 

có nguy cơ khác. 

2 

 Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030 

giảm tất cả các hình thức suy 

dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu 

dinh dưỡng cho các đối tượng là 

trẻ em, trẻ em gái vị thành niên, 

phụ nữ mang thai và đang cho 

con bú, người cao tuổi (Mục 

tiêu 2.2 toàn cầu) 

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030 giảm 

tất cả các hình thức suy dinh 

dưỡng, đáp ứng nhu cầu dinh 

dưỡng cho các đối tượng là trẻ 

em, trẻ em gái vị thành niên, phụ 

nữ mang thai và đang cho con bú, 

người cao tuổi (Mục tiêu 2.2 

toàn cầu) 

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030 giảm tất cả các 

hình thức suy dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu 

dinh dưỡng cho các đối tượng là trẻ em, trẻ em 

gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và đang cho 

con bú, người cao tuổi (Mục tiêu 2.2 toàn cầu) 

 

 - Xây dựng và triển khai thực 

hiện có hiệu quả các chính sách 

về dinh dưỡng, chú ý lồng ghép 

vấn đề dinh dưỡng đối với trẻ 

em, trẻ em gái vị thành niên, phụ 

nữ mang thai và đang cho con 

bú, người cao tuổi; lưu ý giải 

quyết vấn đề suy dinh dưỡng ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

Xây dựng và thực hiện chiến 

lược về dinh dưỡng giai đoạn 

2021 - 2030. 

- Xây dựng và triển khai thực 

hiện có hiệu quả các chính sách 

về dinh dưỡng, chú ý lồng ghép 

vấn đề dinh dưỡng đối với trẻ em, 

trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ 

mang thai và đang cho con bú, 

người cao tuổi; lưu ý giải quyết 

vấn đề suy dinh dưỡng ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; Xây 

dựng và thực hiện chiến lược về 

dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 

2030. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả 

các chính sách về dinh dưỡng, chú ý lồng ghép 

vấn đề dinh dưỡng đối với trẻ em, trẻ em gái vị 

thành niên, phụ nữ mang thai và đang cho con 

bú, người cao tuổi; lưu ý giải quyết vấn đề suy 

dinh dưỡng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

Xây dựng và thực hiện chiến lược về dinh 

dưỡng giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tài liệu hóa các mô hình và can thiệp dinh 

dưỡng hiệu quả tại cộng đồng để nhân rộng tới 

các vùng có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao, đặc 
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- Tài liệu hóa các mô hình và can 

thiệp dinh dưỡng hiệu quả tại 

cộng đồng để nhân rộng tới các 

vùng có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 

cao, đặc biệt là suy dinh dưỡng 

thể thấp còi. 

- Tăng cường công tác truyền 

thông, giáo dục về dinh dưỡng 

đối với bà mẹ, trẻ em thông qua 

hệ thống giáo dục phổ thông, y 

tế, thông tin truyền thông. 

- Củng cố hệ thống giám sát dinh 

dưỡng tại cộng đồng và tại các 

cơ sở y tế, xây dựng kế hoạch để 

đáp ứng dinh dưỡng kịp thời 

trong tình trạng khẩn cấp. 

- Triển khai các giải pháp can 

thiệp đặc hiệu để cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng, nâng cao thể 

lực và thể chất của người dân ở 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và các nhóm đối tượng có nguy 

cơ khác. 

- Quy định về sản xuất, kinh 

doanh và sử dụng sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; tăng 

cường vi chất vào thực phẩm; 

- Tài liệu hóa các mô hình và can 

thiệp dinh dưỡng hiệu quả tại 

cộng đồng để nhân rộng tới các 

vùng có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 

cao, đặc biệt là suy dinh dưỡng 

thể thấp còi. 

- Tăng cường công tác truyền 

thông, giáo dục về dinh dưỡng 

đối với bà mẹ, trẻ em thông qua 

hệ thống giáo dục phổ thông, y tế, 

thông tin truyền thông. 

- Củng cố hệ thống giám sát dinh 

dưỡng tại cộng đồng và tại các cơ 

sở y tế, xây dựng kế hoạch để đáp 

ứng dinh dưỡng kịp thời trong 

tình trạng khẩn cấp. 

- Triển khai các giải pháp can 

thiệp đặc hiệu để cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng, nâng cao thể 

lực và thể chất của người dân ở 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và các nhóm đối tượng có nguy 

cơ khác. 

- Quy định về sản xuất, kinh 

doanh và sử dụng sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; tăng 

cường vi chất vào thực phẩm; 

biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi. 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục 

về dinh dưỡng đối với bà mẹ, trẻ em thông qua 

hệ thống giáo dục phổ thông, y tế, thông tin 

truyền thông. 

- Củng cố hệ thống giám sát dinh dưỡng tại 

cộng đồng và tại các cơ sở y tế, xây dựng kế 

hoạch để đáp ứng dinh dưỡng kịp thời trong 

tình trạng khẩn cấp. 

- Triển khai các giải pháp can thiệp đặc hiệu để 

cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao thể 

lực và thể chất của người dân ở miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

các nhóm đối tượng có nguy cơ khác. 

- Quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng 

sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; tăng 

cường vi chất vào thực phẩm; nghiên cứu đề 

xuất chính sách hỗ trợ dinh dưỡng học đường 

trước hết là lứa tuổi mầm non và tiểu học. 

Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ dinh 

dưỡng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu 

số khi sinh con. 

- Huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong 

việc thực hiện sáng kiến thúc đẩy dinh dưỡng 

toàn cầu tại Việt Nam. 
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nghiên cứu đề xuất chính sách 

hỗ trợ dinh dưỡng học đường 

trước hết là lứa tuổi mầm non và 

tiểu học. Nghiên cứu đề xuất 

chính sách hỗ trợ dinh dưỡng 

cho phụ nữ nghèo, phụ nữ dân 

tộc thiểu số khi sinh con. 

- Huy động sự tham gia của 

doanh nghiệp trong việc thực 

hiện sáng kiến thúc đẩy dinh 

dưỡng toàn cầu tại Việt Nam. 

nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ 

trợ dinh dưỡng học đường trước 

hết là lứa tuổi mầm non và tiểu 

học. Nghiên cứu đề xuất chính 

sách hỗ trợ dinh dưỡng cho phụ 

nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số 

khi sinh con. 

- Huy động sự tham gia của 

doanh nghiệp trong việc thực 

hiện sáng kiến thúc đẩy dinh 

dưỡng toàn cầu tại Việt Nam. 

 

 Mục tiêu 3.1: Đến năm 2030, 

giảm tỷ số tử vong mẹ xuống 

dưới 45/100000 trẻ đẻ sống; 

giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 

tuổi xuống dưới 10 ca trên 1000 

trẻ đẻ sống và tỷ suất tử vong trẻ 

dưới 5 tuổi xuống dưới 15 ca 

trên 1000 trẻ đẻ sống (Mục tiêu 

3.1 và Mục tiêu 3.2 toàn cầu) 

Mục tiêu 3.1: Đến năm 2030, 

giảm tỷ số tử vong mẹ xuống 

dưới 45/100000 trẻ đẻ sống; giảm 

tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi 

xuống dưới 10 ca trên 1000 trẻ đẻ 

sống và tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 

tuổi xuống dưới 15 ca trên 1000 

trẻ đẻ sống (Mục tiêu 3.1 và 

Mục tiêu 3.2 toàn cầu) 

Mục tiêu 3.1: Đến năm 2030, giảm tỷ số tử 

vong mẹ xuống dưới 45/100000 trẻ đẻ sống; 

giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 

10 ca trên 1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất tử vong 

trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15 ca trên 1000 trẻ 

đẻ sống (Mục tiêu 3.1 và Mục tiêu 3.2 toàn 

cầu) 

 

 - Đẩy mạnh các hoạt động truyền 

thông - giáo dục sức khỏe, chú 

trọng vào truyền thông trực tiếp 

tại hộ gia đình thông qua mạng 

lưới nhân viên y tế thôn, bản 

nhằm nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi của người dân, đặc 

biệt là đồng bào các dân tộc 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền 

thông - giáo dục sức khỏe, chú 

trọng vào truyền thông trực tiếp 

tại hộ gia đình thông qua mạng 

lưới nhân viên y tế thôn, bản 

nhằm nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi của người dân, đặc 

biệt là đồng bào các dân tộc thiểu 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông - giáo 

dục sức khỏe, chú trọng vào truyền thông trực 

tiếp tại hộ gia đình thông qua mạng lưới nhân 

viên y tế thôn, bản nhằm nâng cao nhận thức, 

thay đổi hành vi của người dân, đặc biệt là đồng 

bào các dân tộc thiểu số về lợi ích của việc 

khám thai định kỳ và sinh đẻ tại cơ sở y tế. 
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thiểu số về lợi ích của việc khám 

thai định kỳ và sinh đẻ tại cơ sở 

y tế. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ 

y tế tuyến xã và nhân viên y tế 

thôn bản về dự phòng, phát hiện, 

xử trí tai biến sản khoa và một số 

bệnh thường gặp ở trẻ em như 

viêm phổi, tiêu chảy...; phòng 

chống tai nạn thương tích ở trẻ 

em. Tiếp tục đào tạo cô đỡ thôn 

bản cho các vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 

nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ phụ 

nữ đẻ không được nhân viên y tế 

đã qua đào tạo đỡ. 

- Nhân rộng các mô hình can 

thiệp đã được đánh giá có hiệu 

quả trong việc giảm tử vong mẹ, 

tử vong trẻ em như mô hình 

“chuyển tuyến dựa vào cộng 

đồng”, mô hình “chăm sóc bà 

mẹ - trẻ sơ sinh liên tục từ gia 

đình, cộng đồng đến cơ sở y tế”, 

mô hình “ngôi nhà an toàn, lớp 

học an toàn, cộng đồng an toàn 

cho trẻ em”. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, bổ sung nhân 

số về lợi ích của việc khám thai 

định kỳ và sinh đẻ tại cơ sở y tế. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y 

tế tuyến xã và nhân viên y tế thôn 

bản về dự phòng, phát hiện, xử trí 

tai biến sản khoa và một số bệnh 

thường gặp ở trẻ em như viêm 

phổi, tiêu chảy...; phòng chống tai 

nạn thương tích ở trẻ em. Tiếp tục 

đào tạo cô đỡ thôn bản cho các 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

đặc biệt khó khăn nhằm hạn chế 

thấp nhất tỷ lệ phụ nữ đẻ không 

được nhân viên y tế đã qua đào 

tạo đỡ. 

- Nhân rộng các mô hình can 

thiệp đã được đánh giá có hiệu 

quả trong việc giảm tử vong mẹ, 

tử vong trẻ em như mô hình 

“chuyển tuyến dựa vào cộng 

đồng”, mô hình “chăm sóc bà mẹ 

- trẻ sơ sinh liên tục từ gia đình, 

cộng đồng đến cơ sở y tế”, mô 

hình “ngôi nhà an toàn, lớp học 

an toàn, cộng đồng an toàn cho 

trẻ em”. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, bổ sung nhân 

lực và đào tạo nâng cao trình độ 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến xã và 

nhân viên y tế thôn bản về dự phòng, phát hiện, 

xử trí tai biến sản khoa và một số bệnh thường 

gặp ở trẻ em như viêm phổi, tiêu chảy...; phòng 

chống tai nạn thương tích ở trẻ em. Tiếp tục đào 

tạo cô đỡ thôn bản cho các vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nhằm hạn chế 

thấp nhất tỷ lệ phụ nữ đẻ không được nhân viên 

y tế đã qua đào tạo đỡ. 

- Nhân rộng các mô hình can thiệp đã được 

đánh giá có hiệu quả trong việc giảm tử vong 

mẹ, tử vong trẻ em như mô hình “chuyển tuyến 

dựa vào cộng đồng”, mô hình “chăm sóc bà mẹ 

- trẻ sơ sinh liên tục từ gia đình, cộng đồng đến 

cơ sở y tế”, mô hình “ngôi nhà an toàn, lớp học 

an toàn, cộng đồng an toàn cho trẻ em”. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, bổ sung nhân lực và đào tạo nâng cao trình 

độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế chuyên 

ngành sản, nhi cho các bệnh viện tuyến huyện 

thuộc vùng khó khăn, đặc biệt là vùng có đồng 

bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

- Tăng cường mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa 

gia đình để hạn chế tình trạng có thai ngoài ý 

muốn, nạo phá thai không an toàn, bất hợp 

pháp; triển khai công tác khám sàng lọc trước 

sinh nhằm hạ thấp tỷ lệ sơ sinh dị tật; đẩy mạnh 

công tác giám định tử vong mẹ, từng bước triển 
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lực và đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn của đội ngũ cán bộ 

y tế chuyên ngành sản, nhi cho 

các bệnh viện tuyến huyện thuộc 

vùng khó khăn, đặc biệt là vùng 

có đồng bào dân tộc thiểu số 

sinh sống. 

- Tăng cường mạng lưới dịch vụ 

kế hoạch hóa gia đình để hạn chế 

tình trạng có thai ngoài ý muốn, 

nạo phá thai không an toàn, bất 

hợp pháp; triển khai công tác 

khám sàng lọc trước sinh nhằm 

hạ thấp tỷ lệ sơ sinh dị tật; đẩy 

mạnh công tác giám định tử 

vong mẹ, từng bước triển khai 

giám định tử vong sơ sinh. 

- Tiếp tục tăng cường công tác 

tiêm chủng mở rộng. Tập trung 

đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng 

vắc xin đa giá sản xuất trong 

nước. Tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc tiếp cận với vắc xin thế 

hệ mới, đảm bảo nguồn tài chính 

vững bền cho chương trình tiêm 

chủng mở rộng. Tăng cường 

năng lực và các chính sách hỗ 

trợ phù hợp cho lực lượng cán 

bộ làm công tác tiêm chủng mở 

chuyên môn của đội ngũ cán bộ y 

tế chuyên ngành sản, nhi cho các 

bệnh viện tuyến huyện thuộc 

vùng khó khăn, đặc biệt là vùng 

có đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống. 

- Tăng cường mạng lưới dịch vụ 

kế hoạch hóa gia đình để hạn chế 

tình trạng có thai ngoài ý muốn, 

nạo phá thai không an toàn, bất 

hợp pháp; triển khai công tác 

khám sàng lọc trước sinh nhằm 

hạ thấp tỷ lệ sơ sinh dị tật; đẩy 

mạnh công tác giám định tử vong 

mẹ, từng bước triển khai giám 

định tử vong sơ sinh. 

- Tiếp tục tăng cường công tác 

tiêm chủng mở rộng. Tập trung 

đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng 

vắc xin đa giá sản xuất trong 

nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tiếp cận với vắc xin thế hệ 

mới, đảm bảo nguồn tài chính 

vững bền cho chương trình tiêm 

chủng mở rộng. Tăng cường năng 

lực và các chính sách hỗ trợ phù 

hợp cho lực lượng cán bộ làm 

công tác tiêm chủng mở rộng. 

khai giám định tử vong sơ sinh. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng mở 

rộng. Tập trung đầu tư cho nghiên cứu, ứng 

dụng vắc xin đa giá sản xuất trong nước. Tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận với vắc xin 

thế hệ mới, đảm bảo nguồn tài chính vững bền 

cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng 

cường năng lực và các chính sách hỗ trợ phù 

hợp cho lực lượng cán bộ làm công tác tiêm 

chủng mở rộng. 
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rộng. 

 

 Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, 

chấm dứt các bệnh dịch AIDS, 

lao, sốt rét và các bệnh nhiệt đới 

bị lãng quên; phòng chống bệnh 

viêm gan, các dịch bệnh do 

nguồn nước và các bệnh truyền 

nhiễm khác (Mục tiêu 3.3 toàn 

cầu) 

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, 

chấm dứt các bệnh dịch AIDS, 

lao, sốt rét và các bệnh nhiệt đới 

bị lãng quên; phòng chống bệnh 

viêm gan, các dịch bệnh do 

nguồn nước và các bệnh truyền 

nhiễm khác (Mục tiêu 3.3 toàn 

cầu) 

Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các 

bệnh dịch AIDS, lao, sốt rét và các bệnh nhiệt 

đới bị lãng quên; phòng chống bệnh viêm gan, 

các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh 

truyền nhiễm khác (Mục tiêu 3.3 toàn cầu) 

 

 - Tiếp tục thực hiện các nhiệm 

vụ và giải pháp có liên quan đã 

đề ra tại Chiến lược quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS đến 

năm 2020 và tầm nhìn 2030, 

Chiến lược quốc gia phòng, 

chống lao đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030, Chiến lược 

quốc gia phòng chống và loại trừ 

bệnh sốt rét ở Việt Nam giai 

đoạn 2011 - 2020 và định hướng 

đến năm 2030 và Chiến lược 

quốc gia bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 đã được phê 

duyệt. 

- Tổ chức thông tin, giáo dục, 

truyền thông về phòng, chống 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ 

và giải pháp có liên quan đã đề ra 

tại Chiến lược quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS đến năm 2020 

và tầm nhìn 2030, Chiến lược 

quốc gia phòng, chống lao đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030, Chiến lược quốc gia phòng 

chống và loại trừ bệnh sốt rét ở 

Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 

và định hướng đến năm 2030 và 

Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân giai đoạn 2011 - 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 đã được phê 

duyệt. 

- Tổ chức thông tin, giáo dục, 

truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp 

có liên quan đã đề ra tại Chiến lược quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm 

nhìn 2030, Chiến lược quốc gia phòng, chống 

lao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 

Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ 

bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 

và định hướng đến năm 2030 và Chiến lược 

quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt. 

- Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về 

phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan 

và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, các dịch 

bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm 

khác tới mọi đối tượng. 

- Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của 

cộng đồng, người dân, các tổ chức xã hội trong 
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HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan 

và các bệnh nhiệt đới bị lãng 

quên, các dịch bệnh do nguồn 

nước và các bệnh truyền nhiễm 

khác tới mọi đối tượng. 

- Huy động mọi nguồn lực, sự 

tham gia của cộng đồng, người 

dân, các tổ chức xã hội trong quá 

trình tuyên truyền, vận động, 

nâng cao nhận thức phòng chống 

HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan 

và các bệnh nhiệt đới bị lãng 

quên, các dịch bệnh do nguồn 

nước và các bệnh truyền nhiễm 

khác. 

- Tổ chức triển khai các biện 

pháp chuyên môn kỹ thuật y tế 

nhằm hạn chế đến mức tối đa 

nhiễm HIV/AIDS, lao, sốt rét, 

viêm gan và các bệnh nhiệt đới 

bị lãng quên, các dịch bệnh do 

nguồn nước và các bệnh truyền 

nhiễm khác. 

- Thực hiện các cam kết và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các 

hoạt động hợp tác quốc tế về 

phòng, chống HIV/AIDS, lao, 

sốt rét, viêm gan và các bệnh 

nhiệt đới bị lãng quên, các dịch 

và các bệnh nhiệt đới bị lãng 

quên, các dịch bệnh do nguồn 

nước và các bệnh truyền nhiễm 

khác tới mọi đối tượng. 

- Huy động mọi nguồn lực, sự 

tham gia của cộng đồng, người 

dân, các tổ chức xã hội trong quá 

trình tuyên truyền, vận động, 

nâng cao nhận thức phòng chống 

HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan 

và các bệnh nhiệt đới bị lãng 

quên, các dịch bệnh do nguồn 

nước và các bệnh truyền nhiễm 

khác. 

- Tổ chức triển khai các biện 

pháp chuyên môn kỹ thuật y tế 

nhằm hạn chế đến mức tối đa 

nhiễm HIV/AIDS, lao, sốt rét, 

viêm gan và các bệnh nhiệt đới bị 

lãng quên, các dịch bệnh do 

nguồn nước và các bệnh truyền 

nhiễm khác. 

- Thực hiện các cam kết và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các 

hoạt động hợp tác quốc tế về 

phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt 

rét, viêm gan và các bệnh nhiệt 

đới bị lãng quên, các dịch bệnh 

do nguồn nước và các bệnh 

quá trình tuyên truyền, vận động, nâng cao 

nhận thức phòng chống HIV/AIDS, lao, sốt rét, 

viêm gan và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, 

các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh 

truyền nhiễm khác. 

- Tổ chức triển khai các biện pháp chuyên môn 

kỹ thuật y tế nhằm hạn chế đến mức tối đa 

nhiễm HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan và các 

bệnh nhiệt đới bị lãng quên, các dịch bệnh do 

nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm khác. 

- Thực hiện các cam kết và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về 

phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt rét, viêm gan 

và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, các dịch 

bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm 

khác. 

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống giám sát, cảnh 

báo dịch và phòng chống dịch bệnh chủ động. 

- Củng cố, phát triển mạng lưới y tế dự phòng 

nhằm tăng cường hiệu quả và nâng cao chất 

lượng hoạt động, bảo đảm đủ khả năng dự báo, 

kiểm soát các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây 

nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, 

lối sống. 

- Tăng cường năng lực quốc gia đối với việc 

cảnh báo sớm, giảm thiểu và quản lý các rủi ro 

y tế (Mục tiêu 3.d toàn cầu). 
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bệnh do nguồn nước và các bệnh 

truyền nhiễm khác. 

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống 

giám sát, cảnh báo dịch và 

phòng chống dịch bệnh chủ 

động. 

- Củng cố, phát triển mạng lưới 

y tế dự phòng nhằm tăng cường 

hiệu quả và nâng cao chất lượng 

hoạt động, bảo đảm đủ khả năng 

dự báo, kiểm soát các bệnh lây 

nhiễm, bệnh không lây nhiễm và 

các bệnh liên quan đến môi 

trường, lối sống. 

- Tăng cường năng lực quốc gia 

đối với việc cảnh báo sớm, giảm 

thiểu và quản lý các rủi ro y 

tế (Mục tiêu 3.d toàn cầu). 

truyền nhiễm khác. 

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống 

giám sát, cảnh báo dịch và phòng 

chống dịch bệnh chủ động. 

- Củng cố, phát triển mạng lưới y 

tế dự phòng nhằm tăng cường 

hiệu quả và nâng cao chất lượng 

hoạt động, bảo đảm đủ khả năng 

dự báo, kiểm soát các bệnh lây 

nhiễm, bệnh không lây nhiễm và 

các bệnh liên quan đến môi 

trường, lối sống. 

- Tăng cường năng lực quốc gia 

đối với việc cảnh báo sớm, giảm 

thiểu và quản lý các rủi ro y 

tế (Mục tiêu 3.d toàn cầu). 

 

 Mục tiêu 3.3: Đến năm 2030, 

giảm 20 - 25% tỷ lệ tử vong 

trước 70 tuổi do các bệnh không 

lây nhiễm (NCDs) thông qua dự 

phòng và điều trị, nâng cao sức 

khỏe tinh thần và thể chất (Mục 

tiêu 3.4 toàn cầu) 

Mục tiêu 3.3: Đến năm 2030, 

giảm 20 - 25% tỷ lệ tử vong trước 

70 tuổi do các bệnh không lây 

nhiễm (NCDs) thông qua dự 

phòng và điều trị, nâng cao sức 

khỏe tinh thần và thể chất (Mục 

tiêu 3.4 toàn cầu) 

Mục tiêu 3.3: Đến năm 2030, giảm 20 - 25% tỷ 

lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây 

nhiễm (NCDs) thông qua dự phòng và điều trị, 

nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất (Mục 

tiêu 3.4 toàn cầu) 

  a a a 
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 Xây dựng và thực hiện Chương 

trình phòng chống các bệnh 

không lây nhiễm nhằm thực hiện 

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. 

- Tăng cường thực thi, bổ sung 

và hoàn thiện 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. 

- 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 phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm. 

- Phát triển mạnh hệ thống y tế 

dự phòng, phát hiện sớm, chẩn 

đoán, điều trị, quản lý các bệnh 

không lây nhiễm từ Trung ương 

đến cấp xã trong cả nước. Nâng 

Xây dựng và thực hiện Chương 

trình phòng chống các bệnh 

không lây nhiễm nhằm thực hiện 

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. 

- Tăng cường thực thi, bổ sung và 

hoàn thiện 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. 

- 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 phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm. 

- Phát triển mạnh hệ thống y tế dự 

phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, 

điều trị, quản lý các bệnh không 

lây nhiễm từ Trung ương đến cấp 

xã trong cả nước. Nâng cao nhận 

thức của người dân về lối sống an 

toàn, khỏe mạnh để nâng cao sức 

Xây dựng và thực hiện Chương trình phòng 

chống các bệnh không lây nhiễm nhằm thực 

hiện 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. 

- Tăng cường thực thi, bổ sung và hoàn thiện 

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. 

- 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 phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm. 

- Phát triển mạnh hệ thống y tế dự phòng, phát 

hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý các bệnh 

không lây nhiễm từ Trung ương đến cấp xã 

trong cả nước. Nâng cao nhận thức của người 

dân về lối sống an toàn, khỏe mạnh để nâng cao 

sức khỏe, giảm thiểu các bệnh không lây 

nhiễm. 

- Tăng cường phát hiện, điều trị, quản lý tại 

trạm y tế xã và cộng đồng cho người bệnh 

không lây nhiễm theo quy định, bảo đảm cung 

cấp dịch vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc liên 
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cao nhận thức của người dân về 

lối sống an toàn, khỏe mạnh để 

nâng cao sức khỏe, giảm thiểu 

các bệnh không lây nhiễm. 

- Tăng cường phát hiện, điều trị, 

quản lý tại trạm y tế xã và cộng 

đồng cho người bệnh không lây 

nhiễm theo quy định, bảo đảm 

cung cấp dịch vụ quản lý, theo 

dõi và chăm sóc liên tục cho 

người bệnh. 

- Tăng cường hiệu quả hoạt động 

của lĩnh vực y tế dự phòng trong 

kiểm soát yếu tố nguy cơ và các 

tình trạng tiền bệnh để dự phòng 

các bệnh không lây nhiễm. 

- Củng cố hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh để cung cấp các 

dịch vụ toàn diện, chuyên sâu và 

kỹ thuật cao cho chẩn đoán, điều 

trị bệnh nhân mắc bệnh không 

lây nhiễm, đồng thời hỗ trợ 

chuyên môn cho tuyến dưới, bảo 

đảm việc phát hiện bệnh sớm, 

điều trị hiệu quả và quản lý bệnh 

nhân liên tục và lâu dài. 

- Chủ động huy động các nguồn 

lực xã hội và sự hỗ trợ của các tổ 

khỏe, giảm thiểu các bệnh không 

lây nhiễm. 

- Tăng cường phát hiện, điều trị, 

quản lý tại trạm y tế xã và cộng 

đồng cho người bệnh không lây 

nhiễm theo quy định, bảo đảm 

cung cấp dịch vụ quản lý, theo 

dõi và chăm sóc liên tục cho 

người bệnh. 

- Tăng cường hiệu quả hoạt động 

của lĩnh vực y tế dự phòng trong 

kiểm soát yếu tố nguy cơ và các 

tình trạng tiền bệnh để dự phòng 

các bệnh không lây nhiễm. 

- Củng cố hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh để cung cấp các 

dịch vụ toàn diện, chuyên sâu và 

kỹ thuật cao cho chẩn đoán, điều 

trị bệnh nhân mắc bệnh không lây 

nhiễm, đồng thời hỗ trợ chuyên 

môn cho tuyến dưới, bảo đảm 

việc phát hiện bệnh sớm, điều trị 

hiệu quả và quản lý bệnh nhân 

liên tục và lâu dài. 

- Chủ động huy động các nguồn 

lực xã hội và sự hỗ trợ của các tổ 

chức quốc tế. 

tục cho người bệnh. 

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của lĩnh vực y 

tế dự phòng trong kiểm soát yếu tố nguy cơ và 

các tình trạng tiền bệnh để dự phòng các bệnh 

không lây nhiễm. 

- Củng cố hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh để cung cấp các dịch vụ toàn diện, chuyên 

sâu và kỹ thuật cao cho chẩn đoán, điều trị bệnh 

nhân mắc bệnh không lây nhiễm, đồng thời hỗ 

trợ chuyên môn cho tuyến dưới, bảo đảm việc 

phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả và quản lý 

bệnh nhân liên tục và lâu dài. 

- Chủ động huy động các nguồn lực xã hội và 

sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. 
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chức quốc tế. 

 

 Mục tiêu 3.4: Tăng cường dự 

phòng và điều trị lạm dụng các 

chất gây nghiện, bao gồm lạm 

dụng ma túy và sử dụng các đồ 

uống có cồn ở mức gây 

hại (Mục tiêu 3.5 toàn cầu) 

Mục tiêu 3.4: Tăng cường dự 

phòng và điều trị lạm dụng các 

chất gây nghiện, bao gồm lạm 

dụng ma túy và sử dụng các đồ 

uống có cồn ở mức gây hại (Mục 

tiêu 3.5 toàn cầu) 

Mục tiêu 3.4: Tăng cường dự phòng và điều trị 

lạm dụng các chất gây nghiện, bao gồm lạm 

dụng ma túy và sử dụng các đồ uống có cồn ở 

mức gây hại (Mục tiêu 3.5 toàn cầu) 

 

 Xây dựng và thực hiện Chương 

trình/Chiến lược phòng chống và 

điều trị việc lạm dụng các chất 

gây nghiện (kể cả ma túy) và sử 

dụng đồ uống có cồn gây hại giai 

đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 

2030. 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin 

dữ liệu về việc sử dụng và lạm 

dụng các chất gây nghiện, theo 

đó làm rõ các khái niệm về chất 

gây nghiện, hay đồ uống có cồn 

gây hại. 

- Tăng cường công tác giáo dục, 

thông tin tuyên truyền về công 

tác phòng chống việc lạm dụng 

các chất gây nghiện và việc sử 

dụng các đồ uống có cồn gây 

hại. 

Xây dựng và thực hiện Chương 

trình/Chiến lược phòng chống và 

điều trị việc lạm dụng các chất 

gây nghiện (kể cả ma túy) và sử 

dụng đồ uống có cồn gây hại giai 

đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 

2030. 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin 

dữ liệu về việc sử dụng và lạm 

dụng các chất gây nghiện, theo đó 

làm rõ các khái niệm về chất gây 

nghiện, hay đồ uống có cồn gây 

hại. 

- Tăng cường công tác giáo dục, 

thông tin tuyên truyền về công 

tác phòng chống việc lạm dụng 

các chất gây nghiện và việc sử 

dụng các đồ uống có cồn gây hại. 

Xây dựng và thực hiện Chương trình/Chiến 

lược phòng chống và điều trị việc lạm dụng các 

chất gây nghiện (kể cả ma túy) và sử dụng đồ 

uống có cồn gây hại giai đoạn 2016 - 2020 và 

tầm nhìn 2030. 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về việc 

sử dụng và lạm dụng các chất gây nghiện, theo 

đó làm rõ các khái niệm về chất gây nghiện, 

hay đồ uống có cồn gây hại. 

- Tăng cường công tác giáo dục, thông tin tuyên 

truyền về công tác phòng chống việc lạm dụng 

các chất gây nghiện và việc sử dụng các đồ 

uống có cồn gây hại. 



58 
 

 

 

 

 

 Mục tiêu 3.6: Đến năm 2030, 

đảm bảo tiếp cận toàn dân tới 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và tình dục, bao gồm kế 

hoạch hóa gia đình, truyền thông 

và giáo dục; lồng ghép sức khỏe 

sinh sản vào các chiến lược, 

chương trình quốc gia có liên 

quan (Mục tiêu 3.7 toàn cầu) 

Mục tiêu 3.6: Đến năm 2030, 

đảm bảo tiếp cận toàn dân tới các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và tình dục, bao gồm kế 

hoạch hóa gia đình, truyền thông 

và giáo dục; lồng ghép sức khỏe 

sinh sản vào các chiến lược, 

chương trình quốc gia có liên 

quan (Mục tiêu 3.7 toàn cầu) 

Mục tiêu 3.6: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận 

toàn dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, 

truyền thông và giáo dục; lồng ghép sức khỏe 

sinh sản vào các chiến lược, chương trình quốc 

gia có liên quan (Mục tiêu 3.7 toàn cầu) 

 

 - Tiếp tục thực hiện hiệu quả 

Chiến lược Dân số và Sức khỏe 

sinh sản Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020 

- Kiện toàn mạng lưới cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và tình dục; tăng cường hỗ 

trợ cho tuyến xã bằng nhiều hình 

thức, đặc biệt ở những vùng khó 

khăn; nâng cao trình độ của cán 

bộ y tế xã; xây dựng, ban hành 

các chính sách ưu đãi, tích cực 

thực hiện biệt phái bác sỹ giỏi về 

vùng sâu, xa; nâng cao chất 

lượng của các mô hình tư vấn, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

- Tư vấn và có chính sách giảm 

mạnh tỷ lệ sinh non ở tuổi vị 

thành niên; nâng cao chất lượng 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả 

Chiến lược Dân số và Sức khỏe 

sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 

- 2020 

- Kiện toàn mạng lưới cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và tình dục; tăng cường hỗ 

trợ cho tuyến xã bằng nhiều hình 

thức, đặc biệt ở những vùng khó 

khăn; nâng cao trình độ của cán 

bộ y tế xã; xây dựng, ban hành 

các chính sách ưu đãi, tích cực 

thực hiện biệt phái bác sỹ giỏi về 

vùng sâu, xa; nâng cao chất lượng 

của các mô hình tư vấn, chăm sóc 

sức khỏe sinh sản. 

- Tư vấn và có chính sách giảm 

mạnh tỷ lệ sinh non ở tuổi vị 

thành niên; nâng cao chất lượng 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược Dân số 

và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 

- 2020 

- Kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và tình dục; tăng cường 

hỗ trợ cho tuyến xã bằng nhiều hình thức, đặc 

biệt ở những vùng khó khăn; nâng cao trình độ 

của cán bộ y tế xã; xây dựng, ban hành các 

chính sách ưu đãi, tích cực thực hiện biệt phái 

bác sỹ giỏi về vùng sâu, xa; nâng cao chất 

lượng của các mô hình tư vấn, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản. 

- Tư vấn và có chính sách giảm mạnh tỷ lệ sinh 

non ở tuổi vị thành niên; nâng cao chất lượng 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước sinh để đạt 

được tỷ lệ phụ nữ được ít nhất 4 lần chăm sóc 

sức khỏe trước sinh. 

- Xây dựng lộ trình nghiên cứu mở rộng đối 
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dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước 

sinh để đạt được tỷ lệ phụ nữ 

được ít nhất 4 lần chăm sóc sức 

khỏe trước sinh. 

- Xây dựng lộ trình nghiên cứu 

mở rộng đối tượng thụ hưởng 

chế độ thai sản đối với phụ nữ 

nông thôn khi sinh con đúng 

chính sách dân số. 

- Tăng cường công tác giáo dục, 

thông tin tuyên truyền về sức 

khỏe sinh sản và tình dục, kế 

hoạch hóa gia đình. Tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của 

giới trẻ, tiến tới giảm tỷ lệ có 

thai ngoài ý muốn ở độ tuổi vị 

thành niên. Kết hợp tốt truyền 

thông đại chúng với truyền thông 

trực tiếp thông qua mạng lưới 

cộng tác viên dân số; tăng cường 

sử dụng các phương tiện truyền 

thông hiện đại trong công tác 

tuyên truyền. 

- Nâng cao vai trò của cộng đồng 

trong giám sát thực hiện chính 

sách, pháp luật, giáo dục tuyên 

truyền về sức khỏe sinh sản và 

tình dục, kế hoạch hóa gia đình. 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước 

sinh để đạt được tỷ lệ phụ nữ 

được ít nhất 4 lần chăm sóc sức 

khỏe trước sinh. 

- Xây dựng lộ trình nghiên cứu 

mở rộng đối tượng thụ hưởng chế 

độ thai sản đối với phụ nữ nông 

thôn khi sinh con đúng chính 

sách dân số. 

- Tăng cường công tác giáo dục, 

thông tin tuyên truyền về sức 

khỏe sinh sản và tình dục, kế 

hoạch hóa gia đình. Tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của 

giới trẻ, tiến tới giảm tỷ lệ có thai 

ngoài ý muốn ở độ tuổi vị thành 

niên. Kết hợp tốt truyền thông đại 

chúng với truyền thông trực tiếp 

thông qua mạng lưới cộng tác 

viên dân số; tăng cường sử dụng 

các phương tiện truyền thông 

hiện đại trong công tác tuyên 

truyền. 

- Nâng cao vai trò của cộng đồng 

trong giám sát thực hiện chính 

sách, pháp luật, giáo dục tuyên 

truyền về sức khỏe sinh sản và 

tình dục, kế hoạch hóa gia đình. 

tượng thụ hưởng chế độ thai sản đối với phụ nữ 

nông thôn khi sinh con đúng chính sách dân số. 

- Tăng cường công tác giáo dục, thông tin tuyên 

truyền về sức khỏe sinh sản và tình dục, kế 

hoạch hóa gia đình. Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức của giới trẻ, tiến tới giảm tỷ lệ có thai 

ngoài ý muốn ở độ tuổi vị thành niên. Kết hợp 

tốt truyền thông đại chúng với truyền thông trực 

tiếp thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số; 

tăng cường sử dụng các phương tiện truyền 

thông hiện đại trong công tác tuyên truyền. 

- Nâng cao vai trò của cộng đồng trong giám sát 

thực hiện chính sách, pháp luật, giáo dục tuyên 

truyền về sức khỏe sinh sản và tình dục, kế 

hoạch hóa gia đình. 

- Lồng ghép nội dung về sức khỏe sinh sản vào 

các chiến lược, chương trình quốc gia có liên 

quan 
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- Lồng ghép nội dung về sức 

khỏe sinh sản vào các chiến 

lược, chương trình quốc gia có 

liên quan 

- Lồng ghép nội dung về sức 

khỏe sinh sản vào các chiến lược, 

chương trình quốc gia có liên 

quan 

 

 Mục tiêu 3.7: Đạt được bao phủ 

chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao 

gồm bảo vệ rủi ro tài chính, tiếp 

cận các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, thuốc và vắc xin thiết yếu, 

an toàn, hiệu quả, chất lượng, 

trong khả năng chi trả cho tất cả 

mọi người (Mục tiêu 3.8 toàn 

cầu) 

Mục tiêu 3.7: Đạt được bao phủ 

chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao 

gồm bảo vệ rủi ro tài chính, tiếp 

cận các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, thuốc và vắc xin thiết yếu, 

an toàn, hiệu quả, chất lượng, 

trong khả năng chi trả cho tất cả 

mọi người (Mục tiêu 3.8 toàn 

cầu) 

Mục tiêu 3.7: Đạt được bao phủ chăm sóc sức 

khỏe toàn dân, bao gồm bảo vệ rủi ro tài chính, 

tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc 

và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất 

lượng, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi 

người (Mục tiêu 3.8 toàn cầu) 

 

 - Tiếp tục triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp của Chiến lược 

quốc gia bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách 

hiện hành nhằm bảo đảm tăng 

đáng kể khả năng tiếp cận của 

người dân tới các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe, thuốc và vắc xin 

thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất 

lượng, trong khả năng chi trả. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp của Chiến lược 

quốc gia bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách 

hiện hành nhằm bảo đảm tăng 

đáng kể khả năng tiếp cận của 

người dân tới các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe, thuốc và vắc xin 

thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất 

lượng, trong khả năng chi trả. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

của Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 

2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách hiện hành nhằm 

bảo đảm tăng đáng kể khả năng tiếp cận của 

người dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 

thuốc và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, 

chất lượng, trong khả năng chi trả. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của 

bảo hiểm y tế và huy động sự tham gia của 

người dân trong việc mua bảo hiểm y tế. 

- Xây dựng chương trình bảo đảm và cải thiện 

chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; thiết lập 
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truyền về lợi ích của bảo hiểm y 

tế và huy động sự tham gia của 

người dân trong việc mua bảo 

hiểm y tế. 

- Xây dựng chương trình bảo 

đảm và cải thiện chất lượng dịch 

vụ khám, chữa bệnh; thiết lập hệ 

thống quản lý, kiểm định và 

kiểm soát chất lượng dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh từ trung 

ương đến địa phương. 

- Phát triển công nghiệp dược 

trong nước, phấn đấu thuốc sản 

xuất trong nước đáp ứng 80% 

vào năm 2020, trong đó đáp ứng 

được khoảng 90% nhu cầu sử 

dụng thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và thuốc phục vụ 

cho các chương trình y tế quốc 

gia. 

- Nâng cao năng lực sản xuất vắc 

xin, sinh phẩm y tế trong nước, 

ưu tiên các dạng bào chế công 

nghệ cao; phát triển các vùng 

dược liệu, các cơ sở sản xuất 

nguyên liệu hóa dược để chủ 

động các nguồn nguyên liệu cho 

sản xuất thuốc. 

về lợi ích của bảo hiểm y tế và 

huy động sự tham gia của người 

dân trong việc mua bảo hiểm y tế. 

- Xây dựng chương trình bảo đảm 

và cải thiện chất lượng dịch vụ 

khám, chữa bệnh; thiết lập hệ 

thống quản lý, kiểm định và kiểm 

soát chất lượng dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh từ trung ương 

đến địa phương. 

- Phát triển công nghiệp dược 

trong nước, phấn đấu thuốc sản 

xuất trong nước đáp ứng 80% vào 

năm 2020, trong đó đáp ứng được 

khoảng 90% nhu cầu sử dụng 

thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và thuốc phục vụ cho các 

chương trình y tế quốc gia. 

- Nâng cao năng lực sản xuất vắc 

xin, sinh phẩm y tế trong nước, 

ưu tiên các dạng bào chế công 

nghệ cao; phát triển các vùng 

dược liệu, các cơ sở sản xuất 

nguyên liệu hóa dược để chủ 

động các nguồn nguyên liệu cho 

sản xuất thuốc. 

- Tăng cường công tác quản lý 

giá thuốc, chấn chỉnh công tác 

hệ thống quản lý, kiểm định và kiểm soát chất 

lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ trung 

ương đến địa phương. 

- Phát triển công nghiệp dược trong nước, phấn 

đấu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng 80% 

vào năm 2020, trong đó đáp ứng được khoảng 

90% nhu cầu sử dụng thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và thuốc phục vụ cho các 

chương trình y tế quốc gia. 

- Nâng cao năng lực sản xuất vắc xin, sinh 

phẩm y tế trong nước, ưu tiên các dạng bào chế 

công nghệ cao; phát triển các vùng dược liệu, 

các cơ sở sản xuất nguyên liệu hóa dược để chủ 

động các nguồn nguyên liệu cho sản xuất thuốc. 

- Tăng cường công tác quản lý giá thuốc, chấn 

chỉnh công tác đấu thầu thuốc. Cải cách, kiện 

toàn mạng lưới sản xuất,lưu thông, phân phối 

và cung ứng thuốc; quy hoạch lại mạng lưới 

phân phối, bán buôn, bán lẻ thuốc trong cả 

nước. Quản lý chặt chẽ quy chế kê đơn, bán 

thuốc tại các quầy thuốc, nhất là các quầy thuốc 

tư nhân, bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

- Đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế trong 

nước, trước mắt là các trang thiết bị y tế thông 

dụng, đồng thời từng bước liên doanh, liên kết 

sản xuất trang thiết bị y tế công nghệ cao; bảo 

đảm cung ứng tối thiểu 60% nhu cầu trang thiết 

bị y tế thông dụng cho các cơ sở y tế. 
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- Tăng cường công tác quản lý 

giá thuốc, chấn chỉnh công tác 

đấu thầu thuốc. Cải cách, kiện 

toàn mạng lưới sản xuất,lưu 

thông, phân phối và cung ứng 

thuốc; quy hoạch lại mạng lưới 

phân phối, bán buôn, bán lẻ 

thuốc trong cả nước. Quản lý 

chặt chẽ quy chế kê đơn, bán 

thuốc tại các quầy thuốc, nhất là 

các quầy thuốc tư nhân, bảo đảm 

sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

- Đẩy mạnh sản xuất trang thiết 

bị y tế trong nước, trước mắt là 

các trang thiết bị y tế thông 

dụng, đồng thời từng bước liên 

doanh, liên kết sản xuất trang 

thiết bị y tế công nghệ cao; bảo 

đảm cung ứng tối thiểu 60% nhu 

cầu trang thiết bị y tế thông dụng 

cho các cơ sở y tế. 

- Tăng đáng kể nguồn tài chính 

cho y tế và đảm bảo nguồn nhân 

lực y tế có chất lượng, đáp ứng 

nhu cầu khám chữa bệnh của 

người dân (Mục tiêu 3.c toàn 

cầu). 

- Tăng cường huy động hỗ trợ 

quốc tế cho việc nghiên cứu và 

đấu thầu thuốc. Cải cách, kiện 

toàn mạng lưới sản xuất,lưu 

thông, phân phối và cung ứng 

thuốc; quy hoạch lại mạng lưới 

phân phối, bán buôn, bán lẻ thuốc 

trong cả nước. Quản lý chặt chẽ 

quy chế kê đơn, bán thuốc tại các 

quầy thuốc, nhất là các quầy 

thuốc tư nhân, bảo đảm sử dụng 

thuốc an toàn, hợp lý. 

- Đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị 

y tế trong nước, trước mắt là các 

trang thiết bị y tế thông dụng, 

đồng thời từng bước liên doanh, 

liên kết sản xuất trang thiết bị y tế 

công nghệ cao; bảo đảm cung 

ứng tối thiểu 60% nhu cầu trang 

thiết bị y tế thông dụng cho các 

cơ sở y tế. 

- Tăng đáng kể nguồn tài chính 

cho y tế và đảm bảo nguồn nhân 

lực y tế có chất lượng, đáp ứng 

nhu cầu khám chữa bệnh của 

người dân (Mục tiêu 3.c toàn 

cầu). 

- Tăng cường huy động hỗ trợ 

quốc tế cho việc nghiên cứu và 

sản xuất vắc xin và thuốc thiết 

yếu cho các bệnh lây nhiễm và 

- Tăng đáng kể nguồn tài chính cho y tế và đảm 

bảo nguồn nhân lực y tế có chất lượng, đáp ứng 

nhu cầu khám chữa bệnh của người dân (Mục 

tiêu 3.c toàn cầu). 

- Tăng cường huy động hỗ trợ quốc tế cho việc 

nghiên cứu và sản xuất vắc xin và thuốc thiết 

yếu cho các bệnh lây nhiễm và không lây 

nhiễm; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các 

loại thuốc và vắc xin thiết yếu trong khả năng 

chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 3.b toàn 

cầu). 
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sản xuất vắc xin và thuốc thiết 

yếu cho các bệnh lây nhiễm và 

không lây nhiễm; tạo điều kiện 

cho người dân tiếp cận các loại 

thuốc và vắc xin thiết yếu trong 

khả năng chi trả cho tất cả mọi 

người (Mục tiêu 3.b toàn cầu). 

không lây nhiễm; tạo điều kiện 

cho người dân tiếp cận các loại 

thuốc và vắc xin thiết yếu trong 

khả năng chi trả cho tất cả mọi 

người (Mục tiêu 3.b toàn cầu). 

 

 Mục tiêu 3.8: Đến năm 2030, 

giảm đáng kể số ca mắc bệnh và 

tử vong do các hóa chất độc hại 

và ô nhiễm môi trường không 

khí, nước và đất (Mục tiêu 3.9 

toàn cầu) 

Mục tiêu 3.8: Đến năm 2030, 

giảm đáng kể số ca mắc bệnh và 

tử vong do các hóa chất độc hại 

và ô nhiễm môi trường không 

khí, nước và đất (Mục tiêu 3.9 

toàn cầu) 

Mục tiêu 3.8: Đến năm 2030, giảm đáng kể số 

ca mắc bệnh và tử vong do các hóa chất độc hại 

và ô nhiễm môi trường không khí, nước và 

đất (Mục tiêu 3.9 toàn cầu) 

  c c c 

 

 - Xây dựng đề án giảm tác động 

của ô nhiễm hóa chất độc hại, ô 

nhiễm không khí, nước và đất tới 

sức khỏe con người giai đoạn 

2021 - 2030. 

- Huy động hỗ trợ của quốc tế 

nhằm nâng cao năng lực giám 

sát và phân tích tác động của hóa 

chất độc hại và ô nhiễm môi 

trường tới sức khỏe con người. 

- Tăng cường công tác truyền 

thông về nguy cơ và hướng dẫn 

- Xây dựng đề án giảm tác động 

của ô nhiễm hóa chất độc hại, ô 

nhiễm không khí, nước và đất tới 

sức khỏe con người giai đoạn 

2021 - 2030. 

- Huy động hỗ trợ của quốc tế 

nhằm nâng cao năng lực giám sát 

và phân tích tác động của hóa 

chất độc hại và ô nhiễm môi 

trường tới sức khỏe con người. 

- Tăng cường công tác truyền 

thông về nguy cơ và hướng dẫn 

- Xây dựng đề án giảm tác động của ô nhiễm 

hóa chất độc hại, ô nhiễm không khí, nước và 

đất tới sức khỏe con người giai đoạn 2021 - 

2030. 

- Huy động hỗ trợ của quốc tế nhằm nâng cao 

năng lực giám sát và phân tích tác động của hóa 

chất độc hại và ô nhiễm môi trường tới sức 

khỏe con người. 

- Tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ 

và hướng dẫn tư vấn phòng tránh nhiễm độc do 

ô nhiễm hóa chất độc hại, ô nhiễm không khí, 

nước và đất. 
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tư vấn phòng tránh nhiễm độc do 

ô nhiễm hóa chất độc hại, ô 

nhiễm không khí, nước và đất. 

- Từng bước xây dựng hệ thống 

báo cáo thống kê về tình hình 

bệnh tật, tử vong do tác động của 

hóa chất độc hại và ô nhiễm môi 

trường. 

tư vấn phòng tránh nhiễm độc do 

ô nhiễm hóa chất độc hại, ô 

nhiễm không khí, nước và đất. 

- Từng bước xây dựng hệ thống 

báo cáo thống kê về tình hình 

bệnh tật, tử vong do tác động của 

hóa chất độc hại và ô nhiễm môi 

trường. 

- Từng bước xây dựng hệ thống báo cáo thống 

kê về tình hình bệnh tật, tử vong do tác động 

của hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường. 

 

 Mục tiêu 3.9: Tăng cường thực 

hiện Công ước khung của Tổ 

chức Y tế Thế giới về kiểm soát 

thuốc lá (Mục tiêu 3.a toàn cầu) 

Mục tiêu 3.9: Tăng cường thực 

hiện Công ước khung của Tổ 

chức Y tế Thế giới về kiểm soát 

thuốc lá (Mục tiêu 3.a toàn cầu) 

Mục tiêu 3.9: Tăng cường thực hiện Công ước 

khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát 

thuốc lá (Mục tiêu 3.a toàn cầu) 

 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Chiến lược quốc gia phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đến 

năm 2020. 

- Hoàn thiện các văn bản pháp 

luật và chính sách về phòng 

chống tác hại của thuốc lá, ban 

hành và hoàn thiện văn bản pháp 

quy hướng dẫn thực hiện và tổ 

chức thực hiện Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Xây dựng lộ trình điều chỉnh 

thuế và giá bán tối thiểu thuốc 

lá; kiểm soát hoạt động kinh 

doanh thuốc lá, đi đối với có 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Chiến lược quốc gia phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đến 

năm 2020. 

- Hoàn thiện các văn bản pháp 

luật và chính sách về phòng 

chống tác hại của thuốc lá, ban 

hành và hoàn thiện văn bản pháp 

quy hướng dẫn thực hiện và tổ 

chức thực hiện Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Xây dựng lộ trình điều chỉnh 

thuế và giá bán tối thiểu thuốc lá; 

kiểm soát hoạt động kinh doanh 

thuốc lá, đi đối với có biện pháp 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược 

quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến 

năm 2020. 

- Hoàn thiện các văn bản pháp luật và chính 

sách về phòng chống tác hại của thuốc lá, ban 

hành và hoàn thiện văn bản pháp quy hướng 

dẫn thực hiện và tổ chức thực hiện Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Xây dựng lộ trình điều chỉnh thuế và giá bán 

tối thiểu thuốc lá; kiểm soát hoạt động kinh 

doanh thuốc lá, đi đối với có biện pháp chuyển 

đổi ngành nghề cho người lao động trong ngành 

thuốc lá. 

- Tăng cường thực hiện các biện pháp về thông 
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biện pháp chuyển đổi ngành 

nghề cho người lao động trong 

ngành thuốc lá. 

- Tăng cường thực hiện các biện 

pháp về thông tin, tuyên truyền, 

giáo dục về phòng chống tác hại 

của thuốc lá. 

chuyển đổi ngành nghề cho người 

lao động trong ngành thuốc lá. 

- Tăng cường thực hiện các biện 

pháp về thông tin, tuyên truyền, 

giáo dục về phòng chống tác hại 

của thuốc lá. 

tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tác 

hại của thuốc lá. 

 

 Mục tiêu 5.6: Bảo đảm tiếp cận 

phổ cập đối với sức khỏe sinh 

sản và tình dục, quyền sinh sản 

như được thống nhất trong 

Chương trình Hành động của 

Hội nghị quốc tế về Dân số và 

Phát triển, Cương lĩnh Hành 

động Bắc Kinh và các văn kiện 

về kết quả của các hội nghị đánh 

giá việc thực hiện Chương trình 

và Cương lĩnh này (Mục tiêu 5.6 

toàn cầu) 

Mục tiêu 5.6: Bảo đảm tiếp cận 

phổ cập đối với sức khỏe sinh sản 

và tình dục, quyền sinh sản như 

được thống nhất trong Chương 

trình Hành động của Hội nghị 

quốc tế về Dân số và Phát triển, 

Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh 

và các văn kiện về kết quả của 

các hội nghị đánh giá việc thực 

hiện Chương trình và Cương lĩnh 

này (Mục tiêu 5.6 toàn cầu) 

Mục tiêu 5.6: Bảo đảm tiếp cận phổ cập đối 

với sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh 

sản như được thống nhất trong Chương trình 

Hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và 

Phát triển, Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và 

các văn kiện về kết quả của các hội nghị đánh 

giá việc thực hiện Chương trình và Cương lĩnh 

này (Mục tiêu 5.6 toàn cầu) 

 

 - Tiếp tục thực hiện hiệu quả các 

nội dung liên quan đến tiếp cận 

phổ cập với sức khỏe sinh sản và 

tình dục, quyền sinh sản trong 

Chương trình Hành động của 

Hội nghị quốc tế về Dân số và 

Phát triển, Cương lĩnh Hành 

động Bắc Kinh và các văn kiện 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các 

nội dung liên quan đến tiếp cận 

phổ cập với sức khỏe sinh sản và 

tình dục, quyền sinh sản trong 

Chương trình Hành động của Hội 

nghị quốc tế về Dân số và Phát 

triển, Cương lĩnh Hành động Bắc 

Kinh và các văn kiện liên quan. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung liên 

quan đến tiếp cận phổ cập với sức khỏe sinh sản 

và tình dục, quyền sinh sản trong Chương trình 

Hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và 

Phát triển, Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và 

các văn kiện liên quan. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược Dân số 

và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 
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liên quan. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả 

Chiến lược Dân số và Sức khỏe 

sinh sản Việt Nam giai đoạn 

2011 -2020 

- Tăng cường công tác giáo dục, 

thông tin tuyên truyền về sức 

khỏe sinh sản và tình dục, kế 

hoạch hóa gia đình. Nâng cao 

nhận thức, trang bị kiến thức cho 

phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong 

độ tuổi 15 - 49 tuổi về việc tự 

quyết định trong quan hệ tình 

dục, sử dụng các biện pháp tránh 

thai và chăm sóc sức khỏe sinh 

sản. 

- Mở rộng và nâng cao chất 

lượng chương trình giáo dục dân 

số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục và kế hoạch hóa gia 

đình; tư vấn, giáo dục giới tính 

trong và ngoài nhà trường cho 

nam/nữ vị thành niên và thanh 

niên. 

- Nâng cao chất lượng các dịch 

vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe 

sinh sản. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả 

Chiến lược Dân số và Sức khỏe 

sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 

-2020 

- Tăng cường công tác giáo dục, 

thông tin tuyên truyền về sức 

khỏe sinh sản và tình dục, kế 

hoạch hóa gia đình. Nâng cao 

nhận thức, trang bị kiến thức cho 

phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong 

độ tuổi 15 - 49 tuổi về việc tự 

quyết định trong quan hệ tình 

dục, sử dụng các biện pháp tránh 

thai và chăm sóc sức khỏe sinh 

sản. 

- Mở rộng và nâng cao chất lượng 

chương trình giáo dục dân số, sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục 

và kế hoạch hóa gia đình; tư vấn, 

giáo dục giới tính trong và ngoài 

nhà trường cho nam/nữ vị thành 

niên và thanh niên. 

- Nâng cao chất lượng các dịch 

vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe 

sinh sản. 

-2020 

- Tăng cường công tác giáo dục, thông tin tuyên 

truyền về sức khỏe sinh sản và tình dục, kế 

hoạch hóa gia đình. Nâng cao nhận thức, trang 

bị kiến thức cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ 

trong độ tuổi 15 - 49 tuổi về việc tự quyết định 

trong quan hệ tình dục, sử dụng các biện pháp 

tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

- Mở rộng và nâng cao chất lượng chương trình 

giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục và kế hoạch hóa gia đình; tư vấn, giáo 

dục giới tính trong và ngoài nhà trường cho 

nam/nữ vị thành niên và thanh niên. 

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, chăm 

sóc sức khỏe sinh sản. 
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