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Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Dự án 7 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

 xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn  

thành phố Cao Bằng năm 2022 

  

Căn cứ Quyết định số 2415/QĐ-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao 

thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 2015/KH-UBND  ngày 08/8/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng, Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc 

phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tình Cao Bằng; 

Căn cứ Hướng dẫn số 4370/HD-SYT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Y 

tế tỉnh Cao Bằng, hướng dẫn thực hiện một số nội dung, dự án thành phần do ngành 

y tế chủ trì, phối hợp thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 

2021 -2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước 

và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án 

7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu 

số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng năm 2022, các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc 

thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng năm 2022. 
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- Nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức y tế xã, phường và đội ngũ y tế 

thôn bản về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn quản lý. 

 - Phổ biến một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ nhằm nâng cao sức khoẻ 

cho người cao tuổi. 

2. Yêu cầu 

Nội dung đảm bảo hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật về trạm Y tế xã, phường, 

cung cấp đầy đủ những kiến thức cơ bản cho các đối tượng tham gia thực hiện 

công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc 

thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng năm 2022. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Hoạt động Chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nhằm giảm 

tử vong bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số. 

 - Tăng cường kiến thức, năng lực cho cán bộ y tế, người cung cấp dich vụ 

tại các tuyến về chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, chuyên trách dinh 

dưỡng, công tác viên dinh dưỡng thôn bản về chăm sóc dinh dưỡng. 

 - Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 11-12/2022. 

 2. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

 - Tập huấn nâng cao năng lực cho cho đội ngũ y tế xã, phường, y tế thôn 

bản về kiến thức để truyền thông vận động xã hội chuyền đổi hành vi và tư vấn 

chuyên môn tại cộng đồng về khám sức khoẻ trước khi kết hôn và tầm soát, chẩn 

đoán, điều trị trước sinh và sau sinh. 

 - Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 11-12/2022 

 3. Hoạt động chăm sóc người cao tuổi 

 - Tổ chức phổ biến kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, 

hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ. 

 - Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 11-12/2022 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn vốn sự nghiệp Ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022: 

43.000.000 đồng (bốn mươi ba triệu đồng chẵn./.) 

- Cơ chế thanh toán, quyết toán; Áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 

15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Y tế thành phố 
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- Chủ trì, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai nội dung Kế 

hoạch thực hiện, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố kiểm tra, giám sát, hướng 

dẫn chi theo quy định. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thực hiện chi và thanh 

quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Sở Y tế kết quả triển khai, tiến độ 

thực hiện theo quy định. 

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Phối hợp với phòng Y tế và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán và 

hướng dẫn thực hiện các quy định tài chính hiện hành. 

3. Giao Trung tâm Y tế thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai 03 hoạt động trên. 

- Phối hợp với phòng Y tế tổ chức thực hiện Kế hoạch, kiểm tra, giám sát 

tiến độ thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch, đảm bảo hoàn thiện chứng từ thanh 

toán đúng kịp thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Dự án 7 Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng 

cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ 

em, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng 

bào DTTS&MN trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2022 của UBND thành 

phố Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế Cao Bằng; 

- TT Thành ủy Cao Bằng; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- BCĐ thực hiện các CTMTQG thành phố; 

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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