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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /HD-SYT  Cao Bằng, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện một số nội dung, dự án thành phần do ngành y tế 

chủ trì, phối hợp thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

 Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Quyết định 1719/QĐ-TTg); Quyết định số 

2415/QĐ-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế v/v ban hành hướng dẫn thực hiện 

Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân 

tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Quyết định số 

2415/QĐ-BYT); Kế hoạch số 2015/KH-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

 Để đảm bảo thống nhất triển khai trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Cao Bằng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung, dự án thành phần do ngành y tế chủ trì, 

phối hợp thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau: 

 A. Dự án do ngành Y tế trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện: 

Dự án 7 (Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân 

tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em), gồm 3 nội dung: 

 - Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN; 

 - Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS&MN; 

 - Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà 

mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người DTTS. 

I. Hướng dẫn thực hiện nội dung số 01: Xây dựng và phát triển y tế 

cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN 

1. Mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng 
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- Mục tiêu: Tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào DTTS được tiếp 

cận các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe hiện đại. Tiếp tục khống chế tiến tới loại bỏ 

dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS&MN. 

- Chỉ tiêu chuyên môn:  

+ Phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ đào tạo 12 học viên chuyên khoa I, 

chuyên khoa II và sinh viên ngành Điều dưỡng và các ngành thuộc nhóm ngành 

kỹ thuật y học cho các huyện nghèo, khó khăn, biên giới, vùng đồng bào DTTS 

và MN. 

+ Không có vi rút Bại liệt hoang dại. 

 - Đối tượng: 

- Người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(DTTS&MN), đặc biệt là phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi. 

- Trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện. 

- Cán bộ y tế, dân số; nhân viên Trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện; 

nhân viên trạm y tế xã, viên chức dân số xã; nhân viên y tế thôn bản, cộng tác 

viên dân số; cô đỡ thôn bản. 

2. Nội dung hoạt động 

2.1.  Đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho 

Trung tâm y tế huyện 

- Đối tượng thụ hưởng: Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện huyện thuộc 

vùng đồng bào DTTS&MN, trong đó ưu tiên các huyện nghèo theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền. 

- Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương hỗ 

trợ: Thực hiện theo khoản b, mục 1, phụ lục VII Quyết định 39/2021/QĐ-TTg 

ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025. 

2.2. Đào tạo nhân lực y tế cho các huyện nghèo và cận nghèo vùng khó 

khăn: Đối tượng thụ hưởng, nội dung, nguyên tắc tổ chức thực hiện theo hướng dẫn 

tại mục 2 phần II Quyết định số 2415/QĐ-BYT. 

2.3. Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật về trạm y tế xã 

- Tháng 10 hàng năm, Trung tâm y tế tổng hợp nhu cầu triển khai kỹ 

thuật của các trạm y tế xã, lập Kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật gửi Phòng 

Nghiệp vụ, Sở Y tế để tổng hợp, giao các đơn vị trực thuộc thực hiện chuyển 

giao kỹ thuật. Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo và triển khai thực hiện 

theo quy định về đào tạo liên tục (chi tiết tại mục 3 phần II  phụ lục 1, Quyết định 

số 2415/QĐ-BYT). 
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- Trạm y tế tổ chức thực hiện danh mục kỹ thuật mới sau khi Sở Y tế tổ 

chức thẩm định và phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật. 

2.4. Đào tạo y học gia đình cho nhân viên trạm y tế xã 

- Nội dung đào tạo thực hiện theo Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 

21/8/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình. 

- Chương trình đào tạo y học gia đình do các trường Đại học y đào tạo. 

- Cách thức tiến hành: Trung tâm y tế tổng hợp nhu cầu đào tạo y học gia 

đình của trạm y tế xã, gửi Sở Y tế (Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, liên hệ 

với Trường Đại học Y tiến hành đào tạo, cấp giấy chứng nhận theo quy định về 

đào tạo liên tục. 

2.5. Hỗ trợ phụ cấp cho cô đỡ thôn bản 

- Hàng năm, địa phương lập danh sách cô đỡ thôn, bản thuộc các xã vùng 

đồng bào DTTS&MN, đã được đào tạo và đang trực tiếp thực hiện các hoạt 

động chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng; lập kế hoạch, dự trù  kinh phí 

và chi trả phụ cấp cho các cô đỡ thôn, bản theo khoản 2 Điều 35 Thông tư số 

15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử 

dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 (Thông tư số 15/2022/TT-BTC). 

- Chỉ tiêu Cô đỡ thôn bản đang hoạt động tại khu vực 2, khu vực 3 được 

hưởng phụ cấp1:  

+ Năm 2022: 70%; 

+ Năm 2023: 80%; 

+ Năm 2014: 100%; 

+ Năm 2025: 100%; 

+ Cả giai đoạn 2021-2025: 100%. 

2.6. Hỗ trợ điểm tiêm chủng ngoại trạm 

- Số điểm tiêm chủng ngoại trạm hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

thực hiện tại 5 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Nguyên Bình và Hòa An 

gồm 41 điểm2, thực hiện tiêm chủng các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng ít 

nhất 1 buổi/tháng. 

                                           
1 Chỉ tiêu 12, thuộc nhóm “chỉ tiêu nhiệm vụ về Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em” kèm 

theo phụ lục 3 Quyết định số 2415/QĐ-BYT. 
2 Bảo Lạc có 4 điểm tiêm chủng ngoại trạm: Bản Chang (Thượng Hà), Nà Lộc (Cốc Pàng), Cáp Cán 

(Xuân Trường), Bản Óong (Sơn Lập); Hà Quảng có 12 điểm gồm Phiêng pán xã cần Nông; Xam Kha 

xã Cần Yên; Quốc Thái, Hồng Thái, Kim Cúc, Lũng Duốc xã Lương Thông; Sơn Hà, Lũng Lừa, Phja 

Viềng xã Đa Thông; Phjêng Pục xã Ngọc Động; Bình Minh xã Thanh Long; Vài Thai xã Yên Sơn; 

Bảo Lâm có 14 điểm gồm: Nặm Lạn (Vĩnh Quang), Cà Đổng (Đức Hạnh), Chè Lý A, Bản Đuốc (Yên 

Thổ), Lũng Liềm, Khuổi Vin (Lý Bôn), Phiêng Nặm (Vĩnh Phong), Nà Mấư (Mông Ân), Nà Kiềng 

(Quảng Lâm), Nà Đon, Sác Ngà (Thạch Lâm), Khau Ràng, Bản Là (Thái Sơn); Huyện Nguyên Bình 

có 08 điểm: Phja Đén- Thành Công, Lũng Tỳ- Vũ Nông, Nặm Sâư- Thị trấn Tĩnh Túc, Năm Dân và 
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- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm về chuyên môn nghiệp 

vụ, tổ chức buổi tiêm chủng ngoại trạm theo đúng quy định tại Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT 

ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia, Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 

5 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các 

quy định hiện hành. 

- Mức hỗ trợ điểm tiêm chủng ngoại trạm thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 35 Thông tư số 15/2022/TT-BTC. 

- Công văn số 4178/SYT-KHTC ngày 06/9/2022 của Sở Y tế Cao Bằng 

V/v phân công nội dung thực hiện Dự án 7 Chương trình Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-

2025, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nội dung Hỗ trợ phụ 

cấp cho cô đỡ thôn bản và Hỗ trợ điểm tiêm chủng ngoại trạm.    

2.7. Kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 

4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia và Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26 

tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc Quy định quy trình giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 và các quy định hiện hành. 

II. Hướng dẫn thực hiện nội dung số 02: Nâng cao chất lượng dân số 

vùng đồng bào DTTS&MN 

1. Mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng 

- Mục tiêu: Cải thiện sức khỏe của người DTTS về thể chất và tinh thần, 

tầm vóc, tuổi thọ. Tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào DTTS từng bước 

được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Tiếp tục khống chế, tiến 

tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS & MN. 

- Chỉ tiêu chuyên môn hàng năm đến năm 2025: 

(i) Tỷ lệ 25% nam, nữ thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 

tại các xã có triển khai can thiệp tại khu vực III thuộc vùng đồng bào 

DTTS&MN; 

                                                                                                                                    
Cao Lù- Ca Thành, Pác Phắn- Phan Thanh, Khuổi Hẩu và Cóc Mòn- Mai Long; Hòa An có 04 điểm: 

Cao Sơn- Dân Chủ, Lũng Gà- Ngũ Lão, Đức xuân- Đại Tiến, Hà Trì- Quang Trung. 
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+ Năm 2022: Tối thiểu 10%; 

+ Năm 2023: Tối thiểu 15%; 

+ Năm 2024: Tối thiểu 20%; 

+ Năm 2025: Tối thiểu 25%; 

(ii) Tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh tại các xã có 

triển khai can thiệp tại khu vực III thuộc vùng đồng bào DTTS&MN: 

+ Năm 2022: Tối thiểu 20%; 

+ Năm 2023: Tối thiểu 25% 

+ Năm 2024: Tối thiểu 30% 

+ Năm 2025: Tối thiểu 35% 

(iii) Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát, sàng lọc sơ sinh tại các xã có triển 

khai can thiệp tại khu vực III thuộc vùng đồng bào DTTS&MN: 

+ Năm 2022: Tối thiểu 25%; 

+ Năm 2023: Tối thiểu 28% 

+ Năm 2024: Tối thiểu 30% 

+ Năm 2025: Tối thiểu 35% 

(iv) Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm 

tại các xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN; 

+ Năm 2022: Tối thiểu 60%; 

+ Năm 2023: Tối thiểu 65% 

+ Năm 2024: Tối thiểu 70% 

+ Năm 2025: Tối thiểu 80% 

(v) Tăng thêm người sử dụng dịch vụ dân số, KHHGĐ tại các xã có triển 

khai chiến dịch tại khu vực III và II thuộc vùng đồng bào DTTS&MN; 

Hàng năm, tại các xã khu vực III và II thuộc vùng đồng bào DTTS&MN 

có triển khai chiến dịch, hoàn thành từ 90% chỉ tiêu kế hoạch về số người sử 

dụng các biện pháp tránh thai hiện đại: 

+ Năm 2022: Tối thiểu 90%; 

+ Năm 2023: Tối thiểu 92% 

+ Năm 2024: Tối thiểu 95% 

+ Năm 2025: Tối thiểu 98%. 

- Đối tượng và địa bàn triển khai: 

+ Đối tượng:  
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(i)  Người dân thuộc vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là nam nữ thanh 

niên, phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, cặp vợ chồng trong độ 

tuổi sinh đẻ. 

(ii)  Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã. 

(iii)  Cán bộ y tế, dân số, nhân viên trung tâm y tế huyện, nhân viên trạm y 

tế xã, viên chức dân số xã (cán bộ không chuyên trách phụ trách công tác dân số 

xã), nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số. 

+ Địa bàn triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh3. Năm 2022, ngân sách 

Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho 50% số xã triển khai can thiệp khu vực III. 

Bảo đảm tất các các huyện có xã khu vực III đều được lựa chọn để triển khai 

hoạt động “Phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, 

chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh”. 

2. Nội dung hoạt động 

2.1. Phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, 

chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh với sự tham gia của 

toàn xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 Triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình Mở rộng tầm soát, 

chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 được phê 

duyệt tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, theo Công văn số 66/TCDS-KHTC ngày 23/02/2021 của Tổng cục Dân số 

và Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 17/02/2021 thực hiện Chương trình mở 

rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030. Nội dung hoạt động chi tiết tại mục 1, phần 

II, Phụ lục 2 Quyết định số 2415/QĐ-BYT. 

2.2. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi thích 

ứng với già hóa dân số 

 Triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình Chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg 

ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo Công văn số 66/TCDS-KHTC 

ngày 23/02/2021 của Tổng cục Dân số và Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 

22/01/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng Kế hoạch Thực hiện Chương trình chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030. Nội dung hoạt 

động chi tiết tại mục 2, phần II, Phụ lục 2 Quyết định số 2415/QĐ-BYT. 

2.3. Ổn định và phát triển dân số của đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng 

đồng bào DTTS&MN, khu vực biên giới 

  Triển khai đồng bộ các Chương trình, kế hoạch thực hiện theo Công văn 

số 66/TCDS-KHTC ngày 23/02/2021 của Tổng cục Dân số và Kế hoạch số 

                                           
3 Theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 

2021-2015 (Quyết định 861/QĐ-TTg), tỉnh Cao Bằng có 126 xã khu vực III, 06 xã khu vực II, 

29 khu vực I. 
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743/KH-UBND ngày 01/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng  thực hiện 

Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 

của tỉnh Cao Bằng. Nội dung hoạt động chi tiết tại mục 3, phần II, Phụ lục 2 

Quyết định số 2415/QĐ-BYT. 

2.4. Nâng cao năng lực quản lý dân số vùng đồng bào DTTS&MN 

 Triển khai đồng bộ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong công tác dân 

số theo Công văn số 66/TCDS-KHTC ngày 23/02/2021 của Tổng cục Dân số và 

Kế hoạch số 2399/KH-UBND ngày 10  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về Kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác 

dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  Nội dung hoạt 

động chi tiết tại mục 4, phần II, Phụ lục 2 Quyết định số 2415/QĐ-BYT. 

2.5. Phòng chống bệnh Thalassemia tại vùng đồng bào DTTS&MN 

 Tỉnh Cao Bằng không thuộc 1 trong 5 tỉnh dịch tễ bệnh Thalassemia được 

trung ương tập trung can thiệp, do đó nội dung này Sở Y tế sẽ có Công văn sau 

khi Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động phòng chống bệnh Thalassemia tại các địa 

phương còn lại. 

III. Hướng dẫn thực hiện nội dung số 03: Chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao 

tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số 

1. Mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng 

- Mục tiêu chung: Tăng cường khả năng tiếp cận của đồng bào DTTS đối 

với các dịch vụ chăm sóc có chất lượng về sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ 

em, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN ban hành theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của 

Quốc hội. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Tăng cường phổ biến kiến thức và thực hành trong chăm sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em; 

+ Hỗ trợ tăng cường việc khám thai định kỳ và hỗ trợ y tế cho phụ nữ 

trước, trong và sau khi sinh con; 

+ Hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi; 

+ Hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời và trẻ em suy 

dinh dưỡng vùng đồng bào DTTS&MN. 

- Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025: 

(1) Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời: 

STT Chỉ tiêu Năm 2022 
Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

2021- 

2025 

1 

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 

thể nhẹ cân (%) 

Thu thập 

số liệu ban 

đầu tại tỉnh 

Giảm 

0,3% so 

với với 

Giảm 

0,3% so 

với với 

Giảm 

0,3% so 

với với 

Giảm 

0,9% so 

với với 
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STT Chỉ tiêu Năm 2022 
Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

2021- 

2025 

năm 

2022 

năm 

2022 

năm 

2022 

năm 

2022 

2 

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 

thể gày còm (%) 

Thu thập 

số liệu ban 

đầu tại tỉnh 

Giảm 

0,1% so 

với với 

năm 

2022 

Giảm 

0,1% so 

với với 

năm 

2022 

Giảm 

0,1% so 

với với 

năm 

2022 

Giảm 

0,3% so 

với với 

năm 

2022 

3 

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 

thể thấp còi (%) 

Thu thập 

số liệu ban 

đầu tại tỉnh 

Giảm 

0,1% so 

với với 

năm 

2022 

Giảm 

0,2% so 

với với 

năm 

2022 

Giảm 

0,2% so 

với với 

năm 

2022 

Giảm 

0,5% so 

với với 

năm 

2022 

4 

Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ xã khu 

vực 3 triển khai mô hình 

chăm sóc dinh dưỡng 

1.000 ngày đầu đời (%) 

5 40 40 10 40 

5 

Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ phụ nữ có 

thai tại các xã khu vực 3 

được cấp sản phẩm dinh 

dưỡng từ khi phát hiện 

mang thai (%) 

10 60 60 15 60 

6 

Chỉ tiêu 6: Tỷ lệ trẻ em 

SDD trên 6 đến 23 tháng 

tuổi tại các xã khu vực 3 

được cấp sản phẩm dinh 

dưỡng; bao gồm cả các 

trường hợp khẩn cấp, mất 

mùa, thiên tai, dịch 

bệnh…(%) 

15 80 80 20 80 

 

(2)  Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, 

trẻ em 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

2021- 

2025 

1 
Chỉ tiêu 7: Tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 1 tuổi (‰) 
22,7 22,5 22,3 22,1 22,1 

2 

Chỉ tiêu 8: Tỷ lệ phụ nữ có thai 

được khám thai ít nhất 4 lần 

trong 3 thai kỳ (%) 

36,9 43 50,9 55 55 

3 

Chỉ tiêu 9: Tỷ lệ phụ nữ sinh con 

tại cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp 

của nhân viên y tế (%) 

85 87 89 91,5 91,5 

4 
Chỉ tiêu 10: Tỷ lệ phụ nữ đẻ 

được chăm sóc sau sinh tại nhà 3 
7,6 17,6 29 44 44 
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STT Chỉ tiêu 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

2021- 

2025 

lần trong 42 ngày sau đẻ (%) 

5 

Chỉ tiêu 11: Tỷ lệ trẻ em dưới 2 

tuổi tại các xã khu vực 3 được 

khám sức khỏe định kỳ 6 

tháng/lần (%) 

20 60 70 75 75 

(3) Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về tuyên truyền vận động và truyền thông 

thay đổi hành vi về sức khỏe bà mẹ - trẻ em 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

2021- 

2025 

1 

Chỉ tiêu 13: Tỷ lệ phụ nữ có thai 

tại xã khu vực 3 biết được ít nhất 

3 dấu hiệu nguy hiểm ở bà mẹ 

mang thai, 3 dấu hiệu nguy hiểm 

ở bà mẹ sau sinh, 3 dấu hiệu 

nguy hiểm ở trẻ sơ sinh (%) 

40 80 85 90 90 

2 

Chỉ tiêu 14: Tỷ lệ xã khu vực 3 

triển khai thực hiện Tuần lễ làm 

mẹ an toàn hàng năm (%) 

40 80 85 90 90 

3 

Chỉ tiêu 15: Tỷ lệ phụ nữ mang 

thai tại xã khu vực 3 được tiếp 

cận ít nhất 1 loại tài liệu truyền 

thông về chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ trẻ em (%) 

40 80 85 90 90 

 

- Địa bàn triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên sử dụng ngân sách hỗ 

trợ của Trung ương để triển khai tại các xã khu vực III theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg. 

- Đối tượng can thiệp:  

+ Phụ nữ mang thai, bà mẹ trẻ em; 

+ Cán bộ y tế tại các tuyến, nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng 

tác viên dinh dưỡng; 

+ Người chăm sóc trẻ. 

2. Nội dung hoạt động 

2.1. Hoạt động chung 

- Tham gia hội thảo chuyên đề do Trung ương tổ chức triển khai các nội 

dung chuyên môn về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em: 05 công 

chức, viên chức tham gia hội thảo (Sở Y tế 01, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 03, 

bệnh viện đa khoa tỉnh 01). 

- Tham gia hội thảo rà soát việc thực hiện các mục tiêu và nội dung 

chuyên môn về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ trẻ em do Trung ương 
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tổ chức: 05 công chức, viên chức tham gia hội thảo (Sở Y tế 01, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 03, bệnh viện đa khoa tỉnh 01). 

- Kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, đánh giá và báo cáo 

định kỳ việc thực hiện các can thiệp về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, 

cụ thể: 

+ Cử công chức, viên chức tham dự các lớp tập huấn về hệ thống ghi chép 

báo cáo; 

+ Tổ chức tập huấn về hệ thống ghi chép báo cáo cho tuyến huyện, xã. 

+ Tuyến tỉnh, tuyến huyện tổ chức các hoạt động hỗ trợ chuyên môn kỹ 

thuật cho tuyến xã để thực hiện các can thiệp về chăm sóc sức khỏe và dinh 

dưỡng bà mẹ, trẻ em. 

+ Thực hiện báo cáo định kỳ việc triển khai hoạt động tại địa phương. 

2.2. Nhóm hoạt động “chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho bà 

mẹ - trẻ nhỏ lồng ghép trong chăm sóc trước, trong và sau sinh nhằm nâng cao 

tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số 4”. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế/người cung cấp dịch vụ tại các tuyến 

về chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. 

- Triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. 

- Hỗ trợ để cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và trẻ 

nhỏ bao gồm cả các trường hợp khẩn cấp, mất mùa, thiên tai, dịch bệnh… 

- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới chuyên trách và cộng tác viên dinh 

dưỡng ở thôn/bản vùng miền núi, đồng bào DTTS. 

 Nội dung chi tiết tại mục 2, phần III, phụ lục 3, Quyết định số 2415/QĐ-BYT. 

2.3. Nhóm hoạt động “Chăm sóc sức khỏe giảm tử vong bà mẹ trẻ em” 

- Phối hợp tổ chức điều tra tử vong mẹ, tử vong sơ sinh ở các vùng đồng 

bào DTTS&MN theo hướng dẫn của Trung ương. 

- Tổ chức thẩm định các trường hợp tử vong mẹ, gửi báo cáo về Tiểu ban 

thẩm định tử vong mẹ theo quy định (nội dung và định mức chi theo mục đ, 

khoản 4, Điều 37 Thông tư 15/2022/TT-BTC). 

- Phối hợp tổ chức điều tra, đánh giá năng lực người đỡ đẻ theo hướng 

dẫn của Trung ương. 

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai, thực hiện các gói chính 

sách hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại các xã khu vực III vùng đồng 

bào DTTS & MN: 

                                           
4 Chi tiết tại Quyết định 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương 

trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, 

nâng cao tầm vóc người Việt Nam” và Công văn số 3598/BYT-TE ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về 

Hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của Bộ Y 

tế. 
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+ Gói 1: Chăm sóc trước sinh; 

+ Gói 2: Hỗ trợ chăm sóc trước sinh; 

+ Gói 3: Hỗ trợ chăm sóc sau sinh; 

+ Gói 4: Chăm sóc sức khỏe trẻ em; 

 Nội dung chi tiết nhóm hoạt động “Chăm sóc sức khỏe giảm tử vong bà 

mẹ trẻ em” tại mục 3, phần III, phụ lục 3, Quyết định số 2415/QĐ-BYT.  

2.4. Nhóm hoạt động “Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi 

hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em” 

Thực hiện các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ 

em tại các xã vùng III vùng đồng bào DTTS&MN gồm: 

- Khảo sát xác định mô hình, nội dung, hình thức truyền thông về sức 

khỏe bà mẹ trẻ em phù hợp với bối cảnh văn hóa của các dân tộc. 

- Xây dựng thí điểm mô hình truyền thông tại cộng đồng về sức khỏe bà 

mẹ trẻ em thông qua già làng, trưởng bản, người có uy tín. 

- Xây dựng thí điểm Góc truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị 

thành niên và sức khỏe bà mẹ trẻ em tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú 

(gọi tắt là mô hình): Phối hợp với ngành giáo dục, lựa chọn địa bàn để triển khai 

mô hình trong trường hợp được Bộ Y tế lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm. 

- Phát động chiến dịch và triển khai Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa 

mẹ tháng 8 hàng năm; Tuần lễ làm mẹ an toàn tại tuyến cơ sở vào tháng 10 hàng 

năm. 

- Phát triển, xây dựng và in ấn, nhân bản các sản phẩm truyền thông phù 

hợp với bối cảnh văn hóa của từng dân tộc như tờ rơi áp phích, tranh lật, sách 

mỏng… 

- Phát triển, xây dựng các sản phẩm truyền thông về chăm sóc sức khỏe 

bà mẹ - trẻ em phù hợp với bối cảnh văn hóa của từng dân tộc, bao gồm tin bài, 

video phổ biến kiến thức, phóng sự, trailer quảng bá, bài phát thanh…trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội. 

- Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ các cấp bao gồm cán bộ y 

tế và ban, ngành, đoàn thể cấp cơ sở về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ 

em. 

 Nội dung chi tiết nhóm hoạt động “Chăm sóc sức khỏe giảm tử vong bà 

mẹ trẻ em” tại mục 4, phần III, phụ lục 3, Quyết định số 2415/QĐ-BYT. 

B. Các nội dung, dự án Sở Y tế phối hợp thực hiện 

I. Hướng dẫn tạm thời thực hiện tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: Nội 

dung số 02 (Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý) 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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- Đầu tư 01 dự án trồng dược liệu quý tại huyện Nguyên Bình (vùng liên 

kết có các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng).  

- Dự án đề xuất triển khai: ‟Trồng dược liệu quý theo chuỗi giá trị sản 

xuất hàng hóa vùng dân tộc thiểu số ít người tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2030”.  

1. Mục tiêu 

 Hình thành vùng cây trồng dược liệu quý thành chuỗi giá trị sản xuất hàng 

hoá tập trung với qui mô công nghiệp sẽ là hạt nhân về công nghệ và tổ chức sản 

xuất để lan tỏa thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh, trên cơ sở khai thác tiềm 

năng hiện có từ đó làm thay đổi nhận thức và hành động để chuyển đối từ sản 

xuất truyền thống sang sản xuất theo hướng hiện đại.  

 2. Địa điểm triển khai 

- Là huyện có xã đặc biệt khó khăn theo tiêu chí tại Quyết định số 

33/2020/QĐ-BYT ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân 

định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; 

- Là huyện vùng DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó 

khăn, có ít nhất 50% tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số; 

- Có tiềm năng phát triển các loại dược liệu có giá trị kinh tế và y tế cao; 

- Có nhu cầu, kế hoạch, định hướng phát triển dược liệu cụ thể. 

3. Diện tích triển khai 

- Diện tích triển khai vùng trồng dược liệu quý tối thiểu là 210 ha, trong 

đó có tối thiểu 30 ha ứng dụng công nghệ cao đối với dự án vùng trồng dược 

liệu quý; 

- Diện tích triển khai Trung tâm bảo tồn, nhân giống ứng dụng công nghệ 

cao tối thiểu 50 ha đối với dự án Trung tâm giống. 

4. Đối tượng cây dược liệu  

- Thuộc danh mục dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao tại Quyết định số 

3657/QĐ-BYT ngày 20/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 100 

dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-

2030; 

- Phù hợp với điều kiện sinh trưởng phát triển cho năng xuất, chất lượng 

cao. 

 - Ưu tiên bảo tồn phát triển cây dược liệu bản địa thuộc danh mục dược 

liệu quý hiếm đặc hữu: Sâm (Panax sp.) phân bố tự nhiên trên một số dãy núi có 

độ cao trên 1400m ở vùng núi thuộc huyện Nguyên Bình và huyện Bảo Lạc; cây 

Thất diệp nhất chi hoa phân bố nhiều ở các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên 

Bình, Trùng Khánh; Nấm Linh chi đen phân bố chủ yếu tại các huyện Nguyên 
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Bình, Bảo Lạc; Lan kim tuyến5 có ở vùng núi cao huyện: Nguyên Bình, Bảo 

Lạc, Trùng Khánh… 

 5. Tiêu chuẩn kỹ thuật  

 - Dược liệu được nuôi trồng phải đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực 

hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và khai thác dược liệu tự nhiên được quy 

định tại Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế, 

Quy định thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu 

chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên. 

- Cơ sở chế biến dược liệu phải đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành 

tốt sản xuất nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-

BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định về thực hành tốt sản 

xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

- Cơ sở bảo quản dược liệu phải đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành 

tốt bảo quản dược liệu, vị thuốc cổ truyền quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-

BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định về thực hành tốt bảo 

quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

 6. Mức đầu tư, định mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ 

 Hiện tại chưa có Hướng dẫn thực hiện của Trung ương, Sở Y tế sẽ có 

Công văn hướng dẫn sau. 

 Mức chi hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thực hiện theo Điều 13 

Thông tư số 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025. 

 II. Hướng dẫn tạm thời 1 số nội dung tiểu dự án 2, Dự án 9 (Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào 

DTTS&MN) 

 Tại Công văn số 811/BDT-CSDT ngày 25/8/2022 của Ban Dân tộc tỉnh 

Cao Bằng V/v phân công nội dung thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc 

Chương trình MTQG theo Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2022, Sở Y tế được 

phân công thực hiện nội dung: Công tác tư vấn, can thiệp lồng ghép: Tăng 

cường các hoạt động, tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, 

mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch 

hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất có liên quan trong lĩnh vực hôn 

nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng 

đồng bào DTTS&MN (Điều 61, Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 

                                           

5 Đề án số 21-ĐA/TU ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Tỉnh ủy về Đề án Nông nghiệp thông 

minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 2030. Trong đó có nội dung về tập 

trung phát triển vùng cây dược liệu quý như Sâm Ngọc Linh, Lan Kim tuyến và Bảy lá một 

hoa... 
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6 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025). 

 1. Mục tiêu 

 Chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu 

số gópphần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là nhóm các dân tộc còn gặp 

nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.  

2. Phạm vi hoạt động 

 Trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa bàn 

đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu 

thuộc vùng đồng bào DTTS&MN). 

3. Đối tượng 

- Nhóm vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số thuộc các dân 

tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; 

- Các bậc cha mẹ và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; 

- Nhóm phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn 

gặp nhiêu khó khăn, có khó khăn đặc thù tảo hôn, kêt hôn cận huyêt thống; 

- Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội các 

cấp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. 

4. Một số nội dung thực hiện 

 Căn cứ nguồn kinh phí được giao lựa chọn các nội dung hoạt động của 

Chương trình cho phù hợp đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, nội dung và 

phương thức tổ chức, thời gian, tiến độ triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống6. 

- Tổ chức tập huấn/hội nghị/hội thảo/nói chuyện chuyên đề thực hiện 

Chương trình nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và các đối tượng tham gia 

thực hiện Chương trình dự án. 

- Trong năm 2022 thực hiện thí điểm và nhân rộng cho các năm sau điểm 

truyền thông, vận động, các nhóm nòng cốt như: người có uy tín trong cộng 

đồng; nhóm phụ nữ; thanh niên, học sinh người dân tộc thiểu số tại thôn bản, 

trường học để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn, can thiệp 

nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự 

tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống. 

                                           
6 Thực hiện theo Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14/4/2015 phê duyệt Đề án “Giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025. 
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- Trong năm 2022 thí điểm và nhân rộng từ năm 2023 các tổ tư vấn về 

sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính cho các đối tượng thanh thiếu niên người 

dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân. 

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chương 

trình; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp 

phụ nữ, bộ đội biên phòng, cộng tác viên dân số, người có uy tín trong vùng 

DTTS trong để triển khai thực hiện nội dung của Chương trình. 

- Biên soạn, in ấn, cung cấp, sản phẩm truyền thông phù hợp, phục vụ 

các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS&MN. 

- Tăng cường hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, báo cáo, sơ 

kết, tổng kết thực hiện Dự án. 

III. Tiểu dự án 3 thuộc dự án 10 (Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào 

tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình) 

1. Chi tiết thực hiện  

- Theo nội dung tại điểm c, khoản 10 mục III Quyết định 1719/QĐ-TTg;  

- Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc Quy 

định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, Giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

2. Phân công thực hiện 

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đầu mối, chịu trách nhiệm phối hợp với 

các đơn vị liên quan, tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, tổng hợp kết quả thực hiện và báo 

cáo Giám đốc Sở Y tế theo quy định.  

  C. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện 

- Từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Năm 2022: Tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 

2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, về việc giao kế hoạch vốn thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, số 

vốn giao để thực hiện trong năm 2022 như sau: 

+ Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: Nội dung số 02 (Đầu tư, hỗ trợ phát triển 

vùng trồng dược liệu quý): 860 triệu đồng; 

+ Dự án 7: Sở Y tế: 4.100 triệu đồng; 

Ủy ban nhân dân huyện/thành phố: 1.791 triệu đồng; 



16 

+ Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 (cho nội dung thực hiện tại Điều 61, Thông 

tư số 02/2022/TT-UBDT): 260 triệu đồng; 

+ Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập 

huấn tổ chức thực hiện chương trình: 48 triệu đồng. 

2. Nội dung chi, mức chi 

 Thực hiện theo Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 

của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

D.  Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các Sở, ngành, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố và đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai thực 

hiện các dự án, thành phần được giao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính là đầu mối, chịu trách nhiệm phối hợp với 

các đơn vị liên quan, tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, tổng hợp kết quả thực hiện và báo 

cáo Giám đốc Sở Y tế theo quy định.  

- Sở Y tế phân công thực hiện các nội dung chuyên môn tại Kế hoạch 

3841/KH-SYT ngày 16/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 và 

chi tiết các cá nhân, đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu triển 

khai thực hiện theo từng nội dung, dự án thành phần tại biểu phụ lục đính kèm. 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

chịu trách nhiệm tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và 

báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

2. Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, dự án 

thành phần do Sở Y tế trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện.  

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế triển 

khai hoạt động “Hỗ trợ phụ cấp cho Cô đỡ thôn bản” và “Hỗ trợ điểm tiêm 

chủng ngoại trạm”; bố trí nguồn vốn đối ứng từ nguồn ngân sách của địa phương 

nếu có và chủ động huy động thêm các nguồn lực khác để thực hiện các hoạt 

động chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. 

4. Đề nghị các Sở ngành, cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ 

phối hợp với Sở Y tế và chỉ đạo các địa phương triển khai hiệu quả các hoạt 

động của Chương trình. 
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   Trên đây là Hướng dẫn thực hiện một số nội dung, dự án thành phần do 

ngành y tế chủ trì, phối hợp thực hiện trong Chương trình mục tiêu Quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Y 

tế để cùng phối hợp thực hiện, điện thoại: 02063.857311 (Phòng Kế hoạch - Tài 

chính)./.  

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh (p/h); 

- Sở NN&PTNT (p/h); 

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, VH, TTTT,  

Đài PT&TH; 

- UBND các huyện/TP; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Các Phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 

 

 



 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ,  

THEO DÕI THỰC HIỆN DỰ ÁN 
(Kèm theo Hướng dẫn thực hiện số             /HD-SYT ngày 19/9/2022 của Sở Y tế Cao Bằng) 

 

TT 
Nội dung 

hoạt động 
Phòng KHTC, SYT 

Phòng 

TCCB, SYT 

Phòng 

Nghiệp vụ, 

SYT 

Chi cục DS-

KHHGĐ 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Bệnh viện 

YHCT 

1 

Tiểu dự án 2 

thuộc Dự án 

3, nội dung 

số 02 

Ông: Hoàng Ngọc 

Sơn (ĐT: 

0944694688); 

Và Kế toán:chuyên 

quản YHCT 

 

Bà: Nguyễn 

Thị Hoài An 

(ĐT: 

0978120886) 

   

Bà Bế Thị 

Thanh Hà 

(ĐT:0918674

388) 

2 

Dự án 7, nội 

dung liên 

quan đến đào 

tạo tập huấn 

Bà: Lục Thị Hiền 

(ĐT: 0983963498) 

Và Kế toán: chuyên 

quản YHCT; BVĐK 

tỉnh 

Bà: Đỗ Thị 

Chính 

(ĐT: 

1915136153) 

   

Ông: Hoàng 

Thương (ĐT: 

0979955116) 

Bà Bế Thị 

Thanh Hà 

(ĐT:0918674

388) 

 Dự án 7, nội 

dung liên 

quan đến 

chuyển giao 

kỹ thuật về 

trạm y tế xã 

Bà: Lục Thị Hiền 

Và Kế toán: chuyên 

quản YHCT; BVĐK 

tỉnh 

Bà: Đỗ Thị 

Chính 

Bà: Nguyễn 

Thị Hoài An 
  

Ông: Hoàng 

Thương (ĐT: 

0979955116) 

Bà Bế Thị 

Thanh Hà 

(ĐT:0918674

388) 

 Dự án 7: 

Phần còn lại 

của nội dung 

“xây dựng và 

phát triển y tế 

cơ sở vùng 

đồng bào 

Ông: Nông Văn Hải 

(ĐT: 0915159277); 

Và Kế toán: chuyên 

quản YHCT+BVĐK 

tỉnh + các đơn vị 

khác 

   Bà: Bế Thị . 

Ngọc Lan (ĐT: 

0853771234) 
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TT 
Nội dung 

hoạt động 
Phòng KHTC, SYT 

Phòng 

TCCB, SYT 

Phòng 

Nghiệp vụ, 

SYT 

Chi cục DS-

KHHGĐ 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Bệnh viện 

YHCT 

DTTS” 

 Dự án 7: Nội 

dung “Nâng 

cao chất lượng 

dân số vùng 

đồng bào 

DTTS&MN” 

Bà: Lục Thị Hiền và 

Kế  toán chuyên 

quản Dân số 

  

Bà: Tô Thị 

Thu Hằng 

(ĐT: 

0915349772) 

 

  

 Dự án 7: Nội 

dung “CSSK, 

dinh dưỡng 

BM-TE nhằm 

giảm tử vong 

BM, tử vong 

TE, nâng cao 

tầm vóc, thể 

lực người  

DTTS” 

Bà: Lục Thị Hiền 

(nội dung SKSS); 

Và kế toán chuyên 

quản TTKSBT 

 

  

Bà: Hứa 

Huyền Hương 

(ĐT: 

0859160683) 

Bà Hoàng Thị 

Hồng Thắm 

(ĐT: 

0968519369) 

Bà Nông Thị 

Hiện (ĐT: 

0945978857) 

 

  

 

TDA2 thuộc 

DA 9 

Ông: Hoàng Ngọc 

Sơn; 

Và Kế toán chuyên 

quản Chi cục Dân số 

   

Bà Hoàng Thị 

Hồng Thắm 

Bà Nông Thị 

Hiện 

 

  

 TDA 3 thuộc 

DA 10 
Tham gia Tham gia Tham gia Tham gia Tham gia Tham gia Tham gia 
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