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CHỈ THỊ  

Về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh  

nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh 

     

 

Trong những năm qua công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên 

địa bàn thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, các chỉ số về sức 

khỏe của bà mẹ, trẻ em của thành phố đạt khá tốt so với nhiều tỉnh, thành trong 

cả nước. Mặc dù đã có sự cải thiện rõ rệt về tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em 

nhưng vẫn cần có những giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn để đạt được các mục 

tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em. 

Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11 tháng 

8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện  triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như 

sau: 
 

1. Sở Y tế 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành thành phố tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố đưa các chỉ tiêu về về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em 

vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo Nghị quyết số 

05/NQ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực 

hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế. 

b) Phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan nghiên cứu và đề xuất bổ 

sung chính sách đãi ngộ nhằm thu hút cán bộ y tế, đặc biệt là bác sỹ chuyên 

ngành sản, nhi về công tác tại tuyến y tế cơ sở. 

c) Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức mạng lưới khám, chữa bệnh sản 

phụ khoa và nhi khoa trên địa bàn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm 

kinh phí cần thiết cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc 

biệt các nội dung về làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh. Quan tâm đầu tư cho 

các bệnh viện huyện ở xa trung tâm thành phố để có thể thực hiện chăm sóc sản 

khoa thiết yếu toàn diện (mổ đẻ và truyền máu). 

d) Rà soát tình hình trang thiết bị và cán bộ làm công tác chăm sóc sản 

khoa, nhất là công tác cấp cứu sản khoa ở các tuyến trên địa bàn; những cơ sở 

không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết theo quy định thì phải được kịp thời 

củng cố, tăng cường hoặc tạm thời không triển khai công tác đỡ đẻ. 

đ) Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn 

thành phố để kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

các quy định liên quan của pháp luật; quy chế bệnh viện và các quy trình, quy 



2 

 

chuẩn chuyên môn về chẩn đoán, theo dõi, cấp cứu sản khoa, cấp cứu hồi sức sơ 

sinh. 

e) Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tăng cường truyền thông giáo dục để các bà mẹ mang thai được khám, 

quản lý thai sớm, biết được các dấu hiệu thai nguy cơ, uống viên sắt, canxi ngay 

từ khi bắt đầu mang thai đến sau khi sinh một tháng. 

- Thực hiện đúng quy trình khám thai, phát hiện sớm các nguy cơ và tai 

biến có thể xảy ra đối với sản phụ và thai nhi trong quá trình mang thai để xử trí 

hoặc chuyển tuyến kịp thời.  

- Triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về thực 

hiện các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, điều trị, theo dõi và chăm sóc, chuyển 

tuyến trong khám, chữa bệnh, đặc biệt là chuyên ngành sản khoa và nhi khoa. 

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo trẻ sơ sinh được tiêm Vitamin K1, tiêm 

vắc xin phòng viêm gan B và các loại vắc xin khác thuộc Chương trình Tiêm 

chủng mở rộng. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa chuyên khoa sản với chuyên khoa nhi và 

hồi sức cấp cứu trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt trong việc xử lý 

cấp cứu, hồi sức sơ sinh tại phòng sanh. Đối với các trường hợp sanh non, sanh 

thiếu cân, các bác sĩ nhi khoa phải có mặt để cùng tham gia hồi sức cấp cứu. 

- Củng cố các đơn nguyên sơ sinh thuộc khoa nhi tại các Bệnh viện đa 

khoa quận, huyện; củng cố đơn vị hồi sức sơ sinh thuộc Khoa sơ sinh tại Bệnh 

viện Nhi đồng thành phố và khoa sơ sinh thuộc Bệnh viện Phụ sản thành phố.  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như Bệnh viện Phụ sản thành phố, Bệnh 

viện Nhi đồng thành phố, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm 

Truyền thông giáo dục sức khỏe, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, 

Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa quận, huyện: 

+ Tăng cường công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản 

và làm mẹ an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo người dân 

được tiếp cận các thông tin về làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh. 

+ Xây dựng tài liệu, kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe và đẩy 

mạnh các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và 

phòng chống các tai biến sản khoa. 

+ Tổ chức đào tạo lại cho cán bộ y tế làm công tác sản khoa ở các tuyến 

đảm bảo đạt tiêu chí về người đỡ đẻ có kỹ năng theo tài liệu hướng dẫn và quy 

định của Bộ Y tế.  

+ Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tăng 

cường công tác giám sát hỗ trợ tại chỗ theo định kỳ. 
 

2. Sở Tài chính 

Xem xét bố trí ngân sách của địa phương hàng năm cho công tác chăm sóc 

sức khỏe bà mẹ và trẻ em theo đề xuất của cơ quan chuyên ngành. 

3. Sở Nội vụ  

 Phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu rà soát, đề xuất bổ sung chính sách đãi 

ngộ nhằm thu hút cán bộ có chuyên môn giỏi và chuyên ngành sản phụ khoa, 

nhi khoa về công tác tại tuyến y tế cơ sở. 
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4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn thành phố tăng cường 

công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn và 

chăm sóc trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
 

5. Ủy ban nhân dân quận huyện 
a) Đưa các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em vào Kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13 

tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát 

triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực Y tế. 

b) Quan tâm đầu tư từ ngân sách địa phương thông qua nguồn vốn chi 

thường xuyên, vốn đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung thực 

hiện các mục tiêu giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. 

c) Chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn trong việc thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu giảm tử vong mẹ 

và tử vong sơ sinh. 

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ (06 tháng, hàng 

năm) báo cáo việc triển khai thực hiện về Sở Y tế. Giao Sở Y tế làm đầu mối tổ 

chức triển khai, theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Bộ Y 

tế, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 05/CT-UBND 

ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- TT.TU, TT.HĐNDTP;  

- CTUBNDTP;  

- UBMTTQ TP và các đoàn thể TP; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Các Sở, Ban ngành TP; 

- UBND quận, huyện; 
- VP. UBND TP (3C); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT. Hạnh 
CVĐ 14055 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tâm                                                             
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