
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  2980 /SYT-NVY 
V/v triển khai phòng đẻ và thực hiện 

dịch vụ đỡ đẻ thường tại Trạm y tế  

xã, phường, thị trấn  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày  31  tháng  10  năm 2019 

     

 Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

  

Căn cứ Công văn số 6317/BYT-BM-TE ngày 25/10/2019 của Bộ Y tế về 

việc triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại Trạm y tế xã, 

phường, thị trấn; 

Về việc này, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Giao cho Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố rà soát, sắp xếp và 

kiện toàn các phòng đẻ cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương  (căn cứ 

theo chức năng, nhiệm vụ của các Trạm y tế xã, phường, thị trấn được qui định 

tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê 

duyệt Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã giai đoạn đến năm 2020) tham mưu, đề xuất 

với Sở Y tế các nội dung cụ thể như sau: 

- Đối với các Trạm y tế xã thuộc Vùng 1: Không có đỡ đẻ thường , không 

bố trí phòng đẻ. Các dịch vụ khác vẫn được tổ chức và thực hiện theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

- Đối với các Trạm y tế xã thuộc Vùng 2: Việc có thực hiện đỡ đẻ thường 

tại trạm hay không, các đơn vị căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương cũng 

như nguồn lực tại Trạm y tế xã; 

Việc sắp xếp phòng đẻ phải đảm bảo nguyên tắc thuận lợi, vô khuẩn, bố trí 

ở khu vực dễ tiếp cận tại tầng 1 và theo luồng khách hàng (không bố trí phòng 

đẻ chung với phòng khám phụ khoa). Phòng đẻ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn 

về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và thuốc thiết yếu được qui định tại 

Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành kèm 

theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Đối với Trạm y tế xã thuộc vùng 3: Phải bố trí phòng đẻ, đảm bảo cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc thiết yếu tại Trạm y tế xã. Thường xuyên 

giám sát hỗ trợ, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết 

yếu tại cơ sở. 



2. Đề xuất của các đơn vị gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y)  bằng văn 

bản trước ngày 30/11/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị nghiên cứu thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp 

vụ Y) để tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời./. 
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