
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

           Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

 thực hiện của Sở Y tế năm 2020 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngà  19 t  n  6 năm 2015; 

Căn cứ Qu ết địn  số 43/2016/QĐ-UBND n à  19 t  n  9 năm 2016 của 

Ủ  ban n ân dân tỉn  ban hành Qu  c ế làm việc của Ủ  ban n ân dân tỉn  

n iệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề n  ị của Gi m đốc Sở Y tế tại Báo cáo số 605/BC-SYT ngày 09 

tháng 12 năm 2019 và  êu cầu n iệm vụ của Ủ  ban n ân dân tỉn , 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. P ê du ệt c c n iệm vụ trọn  tâm lãn  đạo, c ỉ đạo và tổ c ức 

t ực  iện năm 2020 của Sở Y tế tại p ụ lục kèm theo.  

Điều 2. Sở Y tế xâ  dựn  kế  oạc , tập trun  t ực  iện c c n iệm vụ 

trọn  tâm được p ê du ệt. 

Điều 3. C  n  Văn p òn  UBND tỉn , Gi m đốc Sở Y tế c ịu tr c  

n iệm t i  àn  Qu ết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
- N ư Điều 3; 

- T ườn  trực Tỉn  uỷ; 

- Lãn  đạo HĐND tỉn ;                                                      
- C ủ tịc , c c P ó C ủ tịc  UBND tỉn ; 

- C, PVP UBND tỉn ,  

   các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (PT).                                                                              

CHỦ TỊCH   

 

 

 

 
 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Y tế 

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

1. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm: Tăn  cường quản lý chất lượng 

an toàn vệ sinh thực phẩm, k ôn  để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn; tỷ lệ mắc 

ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc được ghi nhận dưới 7 

n ười/100.000 dân; 95% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩn  vực 

ngành Y tế quản lý được kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.  

2. Công tác Y tế dự phòng: 95% trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 8 loại vắc xin. 

Tăn  cường các giải pháp nâng cao chất lượng dân số; duy trì giảm tỷ lệ sinh 

con thứ 3 xuốn  dưới 10%; tỷ số giới tính khi sinh  iảm 0,6 điểm % so với năm 

2019. Kết quả c ấm điểm đ n   i  côn  t c dân số cuối năm t eo bản  điểm 

của Bộ Y tế đạt loại Tốt; kết quả c ấm điểm đ n   i  côn  t c   tế dự p òn  

tu ến tỉn  và  u ện cuối năm t eo bản  điểm của Bộ Y tế có 04/13 đơn vị đạt 

xuất sắc và 09/13 đơn vị đạt tốt. 

3. Công tác khám chữa bệnh: Kết quả kiểm tra bệnh viện cuối năm t eo 

qu  định của Bộ Y tế tại 14 bệnh viện trong tỉnh có điểm trun  bìn  c un  của 

c c tiêu c í c ất lượn  bện  viện tăn  trên 0,2 điểm/bện  viện. Triển k ai 01 đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 50 đề tài, s n  kiến cấp cơ sở. Đạt 11 b c sĩ 

và 1,5 dược sĩ đại  ọc/vạn dân; đạt 30,7  iườn  bện /vạn dân. 

4. 90% dân số được quản lý bằn   ồ sơ sức k ỏe điện tử. Trên 95% cơ sở 

 àn  n  ề  Y, dược n oài côn  lập có  iấ  p ép  oạt độn  được t an  tra, kiểm 

tra và giám sát. 100% cơ sở b n lẻ t uốc t ực  iện kết nối t ôn  tin với  ệ t ốn  

“Cơ sở dữ liệu Dược Quốc  ia”. 

5. T ực  iện Bộ tiêu c í quốc  ia Y tế xã: Năm 2020 p ấn đấu có thêm ít 

nhất 15 trạm Y tế xã đạt Bộ tiêu chí quốc  ia Y tế xã; có ít nhất thêm 01 huyện 

có 100% số xã, t ị trấn đạt Bộ tiêu c í quốc  ia Y tế xã.  

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề  n tự c ủ tại các bệnh viện 

theo lộ trìn  đã được UBND tỉnh phê duyệt; p ấn đấu  ết năm 2020 có 50% 

(7/14) bện  viện côn  lập đảm bảo 100% kin  p í c i  oạt độn  t ườn  xu ên./.  
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