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Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 08/05/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh 

An Giang giai đoạn 2018 – 2020.  

Nhằm giúp các xã hoàn thành đạt Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị Y tế thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

1.1. Chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao (15.2): “Thực hiện hiệu quả công tác 

kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch, không để xảy ra tình trạng 

ngộ độc thực phẩm”. 

- Chỉ đạo Trưởng Trạm Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm và an toàn vệ sinh thực phẩm hiệu quả như: Công tác tuyên truyền vệ 

sinh phòng bệnh, kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, ra quân diệt lăng quăng, 

làm sạch các dụng cụ, vật dụng tại nhà dân..., vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức 

tập huấn cho cán bộ Trạm Y tế thực hiện tốt công tác kiểm soát các bệnh truyền 

nhiễm và bệnh gây dịch, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. 

1.2. Duy trì, nâng chất các Tiêu chí xã đạt nông thôn mới của Ngành Y tế: 

a. Chỉ tiêu xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế:  

- Cần phải duy trì, nâng chất hằng năm các Tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc 

gia về y tế theo quy định của Bộ Y tế. 

b. Chỉ tiêu về tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi đạt ≤ 20,5%.  

- Theo số liệu Viện dinh dưỡng công nhận năm 2017 toàn tỉnh An Giang có 

tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 23,2%, năm 2018 là 22,8% và chỉ tiêu đến năm 

2020 đạt khoảng 22%. Do chỉ tiêu này rất khó cải thiện, bình quân mỗi năm giảm 

khoảng 0,3 – 0,5%. Vì vậy, nếu xã nào có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi quá 

thấp so với tỷ lệ chung toàn tỉnh, đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố cử 

cán bộ xuống kiểm tra hướng dẫn các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tiến hành đo 

chiều cao của trẻ để có số liệu chính xác.  

Kính gửi:  

 - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố. 



c. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Chỉ đạo các Trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tốt về an 

toàn thực phẩm của Ngành Y tế và làm đầu mối tổng hợp số liệu an toàn vệ sinh 

thực phẩm của Ngành Công thương, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Phòng Y tế huyện, thị, thành phố: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố có chỉ đạo cụ thể về 

công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch, không để xảy ra tình 

trạng ngộ độc thực phẩm. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện để giúp các xã hoàn thành đạt nông 

thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Lưu: VT, NVY. 
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