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V/v triển khai các giải pháp để
duy trì và nâng cao các kết quả
của Chương trình mục tiêu Y tế Dân số trong giai đoạn tới

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
(Chương trình), Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành hướng dẫn các
địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện Chương trình và đạt được nhiều kết quả
tích cực, hầu hết các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg đạt mục
tiêu đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành y tế, hướng tới
đạt các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện
Chương trình, có một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, nhân lực,
kinh phí...; một số địa phương, đơn vị còn chưa chủ động triển khai các hoạt
động, có tâm lý trông chờ ngân sách trung ương cấp; một số dự án, hoạt động
chưa đạt được mục tiêu đề ra; tính bền vững của các kết quả chưa cao.
Tiếp theo Công văn số 3033/BYT-KH-TC ngày 02/6/2020 của Bộ Y tế về
việc xây dựng kế hoạch và bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi đã được
bố trí từ ngân sách Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số cho giai đoạn 20212025; Để duy trì các kết quả đã đạt được của Chương trình, tiếp tục thực hiện
các nhiệm vụ, nội dung chuyên môn trong giai đoạn tới, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban
Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Tiếp tục xác định các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình là mục tiêu
phấn đấu của các địa phương, đơn vị; có những cơ chế, chính sách, giải pháp,
nguồn lực để duy trì các kết quả đã đạt được trong phòng, chống dịch, bệnh và
sức khỏe cộng đồng; quản lý an toàn thực phẩm; tiêm chủng mở rộng và phòng,
chống suy dinh dưỡng trẻ em; dân số và phát triển; chăm sóc sức khỏe sinh sản
và sức khỏe người cao tuổi; phòng chống HIV/AIDS, kết hợp quân dân y; bảo
đảm máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học..., góp phần đảm
bảo an sinh xã hội, an ninh-quốc phòng và thực hiện các cam kết quốc tế.
2. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và các mục tiêu, nhiệm vụ
tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW
ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới để tham mưu đề xuất
với cấp có thẩm quyền đưa các mục tiêu về y tế - dân số, an toàn thực phẩm vào

hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 20212025.
3. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính về
các nội dung, định mức chi, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và
các đơn vị của tỉnh chủ động xây dựng nội dung, hoạt động chủ yếu của Chương
trình trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách 3 năm
giai đoạn 2021-2023, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chú ý bảo đảm ngân
sách chi chế độ cho nhân viên y tế, công tác viên.
4. Chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương tổ chức rà soát nhân lực, cơ sở vật chất,
trang thiết bị để thực hiện tốt các hoạt động của Chương trình, lưu ý việc chuyển
đổi một số nội dung, nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách sang nguồn Quỹ Bảo
hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn tới.
5. Tổ chức, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản được trang bị từ nguồn
kinh phí của Chương trình, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích. Thực
hiện việc xử lý tài sản khi kết thúc Chương trình theo quy định của Luật quản lý,
sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Bộ Y tế trân trọng đề nghị UBND tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ
đạo để duy trì các kết quả đã đạt được của Chương trình, tiếp tục thực hiện các
nhiệm vụ, nội dung chuyên môn trong giai đoạn tới và triển khai hiệu quả, thành
công nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong
tình hình mới.
Xin trân trọng cảm ơn./.
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- VPCP, các Bộ: KHĐT, TC;
- Đ/c Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh, thành phố;
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- Các dự án thuộc CTMTYT-DS;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
[daky]

Nguyễn Thanh Long

