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HUYỆN TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:          /UBND-YT 
V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 

của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 

đến năm 2030 
 

 

Tân Uyên, ngày       tháng 3 năm 2023 

    

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc 

ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Chủ tịch UBND 

huyện Tân Uyên yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, 

thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Đầu mối phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu phân vùng các 

xã, thị trấn theo quy định tại mục I và II, Quyết định số 1300/QĐ-BYT gửi UBND 

huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 28/3/2023.  

- Phổ biến, hướng dẫn các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai 

đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y 

tế đến các các khoa, phòng liên quan, Trạm Y tế các xã, thị trấn để nghiên cứu 

thực hiện đúng quy định.  

- Cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức thực hiện 

hiệu quả các hoạt động chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao; hỗ trợ 

hoàn thiện các hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 

09/3/2023 của Bộ Y tế; hỗ trợ các Trạm Y tế xây dựng, củng cố hồ sơ xã đạt Bộ 

tiêu chí Quốc gia về Y tế xã hằng năm theo quy định.  

- Cử cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm tham gia vào các Tổ thư ký và Hội 

đồng thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế căn cứ vào kết quả đánh giá năm 2022 

về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại địa phương để tổ chức đánh giá 

thực trạng y tế hiện nay theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 

2030 (đánh giá đúng thực trạng). Tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng, đăng ký 

của các xã, thị trấn để tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Bộ 

tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn, hoàn thành trước 

ngày 31/3/2023. 

2. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện  
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Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức triển khai 

thực hiện các tiêu chí theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT. Tuyên truyền, phổ biến 

nội dung Quyết định số 1300/QĐ-BYT đến cán bộ, công chức, viên chức để phối 

hợp triển khai thực hiện.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Tổ chức phổ biến nội dung Quyết định số 1300/QĐ-BYT đến cán bộ, công 

chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận và phối hợp trong quá 

trình triển khai thực hiện. Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức đánh giá thực 

trạng y tế xã hiện nay theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT (căn cứ vào kết quả thực 

hiện đến năm 2022). Căn cứ lộ trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, thực 

trạng y tế xã hiện nay, đăng ký thời gian phấn đấu và những kiến nghị, đề xuất hỗ 

trợ nhằm đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế và gửi về Trung tâm Y tế trước ngày 

28/3/2023. 

- Rà soát đề xuất phân vùng phù hợp với địa phương theo đúng quy định tại 

mục I và II Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế (lưu ý đến 

khoảng cách địa lý, địa hình, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân,...).   

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT đảm 

bảo hoàn thành mục tiêu đã đăng ký. Kiến nghị, đề xuất UBND huyện đảm bảo 

các điều kiện để thực hiện kế hoạch (nếu có). 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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