
   

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2434/QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2022 

             
                            

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ 

sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-SYT ngày 31/12/2021của Sở Y tế Khánh 

Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng KHNV, Trưởng Phòng TCHC, Trưởng 

Phòng TCKT, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa chỉ 

tiêu kế hoạch năm 2022 theo bảng đính kèm. 

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các đơn vị tổ chức triển khai 

thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất. Các đơn vị phải chấp hành đúng chế độ báo 

cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- BCHCĐ cơ sở; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 

 

 

 

 

 

 



 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

CỦA CÁC KHOA CHUYÊN MÔN VÀ PHÒNG KHÁM NINH SIM 

(CHỈ TIÊU SỞ Y TẾ GIAO) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

Nội dung chỉ tiêu 

CÁC KHOA LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG 
PK Ninh Sim 

 Năm 2022 

Thực 

hiện 

được 

2021 

 

Chỉ tiêu 

2022 

 

Khoa 

khám 

CS1 

Khoa 

khám 

CS2 

Khoa 

CC-

HSTC-

CĐ 

Khoa 

Nội-

Nhi-

Nhiễm 

Khoa 

Ngoại-

TH 

Khoa 

CSSK

SS 

Khoa 

Liên 

chuyê

n khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Thực 

hiện 

2020 

 

Chỉ 

tiêu 

2021 

 

XQ 
Xét 

nghiệm 

Siêu 

âm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Chỉ tiêu giường 

bệnh (giường) 
132 140   

10 

(2 DV) 

65 

(14 DV) 

25 

(2 DV) 

10 

(6 DV) 

30 

(6 DV) 
   10 20 

2. Số lần khám 

bệnh (lượt) 
111.734 110.000 40.000 70.000         7.712 8.000 

3. Số lần khám dự 

phòng (lượt) 
1.883 2.000 1.000 1.000           

4. Điều trị nội trú               

- Tổng số lần điều 

trị nội trú (lượt) 
8.858 10.000   800 5.800 1.200 800 1.400    623 600 

-Tổng số ngày điều 

trị (ngày) 
47.807 50.000   4.000 29.000 6.000 4.000 7.000    3.587 1.800 

- Ngày điều trị 

BQ/BN (ngày) 
5.4 5.0   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0    5.7 3.0 

- Công suất sử 

dụng giường (%) 
94 >90   >90 >90 >90 >90 >90    49 >90 

5. Cận lâm sàng               

- Điện tim (lượt) 6.915 7.000 2.000 2.500 2.000 200  200 100    689 500 

- Tổng số lần siêu 

âm (lần) 
15.507 20.000          19.000 397 1.000 



- Tổng số lần xét 

nghiệm (tiêu bản) 
71.165 70.000         68.000  1.522 2.000 

- Tổng số lần chụp 

XQ (lần) 
16.842 20.000        19.000   795 1.000 

6.Tổng số lần phẫu 

thuật (lần) 
112 100     40 60       

7. Tỷ lệ bệnh nhân 

được khám chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết 

hợp YHCT và Y học 

hiện đại (%) 

8 8 8 8          8 

Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 

- Tỷ suất sinh  +0,2             

- Tỷ lệ sàng lọc 

trước sinh 
 

60 
     

 
      

- Tỷ lệ sàng lọc sơ 

sinh 
 

40 
     

 
      

- Số người thực 

hiện BPTT hiện đại 

trong năm 

 

21.498 

     

 

      

- Tăng thêm tỷ lệ 

người cao tuổi được 

khám sức khỏe định 

kỳ 1 lần/năm 

 

10 

     

 

      

- Tăng thêm tỷ lệ 

cặp nam nữ thanh 

niên được tư vấn, 

khám sức khỏe 

trước khi kết hôn 

 

5 

     

 

      



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

 

TRẠM Y TẾ NINH HIỆP 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ:  - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 33.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 1.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 4.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần 200  

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 100  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH AN 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 10  

 TĐ: - Định biên Người 8  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 46.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 10.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần 60  

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH THỌ 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 11  

 TĐ: - Định biên Người 9  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 36.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 7.500  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần 60  

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần 100  

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH QUANG 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 13  

 TĐ: - Định biên Người 9  

         - Hợp đồng Người 1  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 2  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 53.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 17.500  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần 200  

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 200  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH PHỤNG 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 11  

 TĐ: - Định biên Người 9  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 44.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 8.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 3.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH BÌNH 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 10  

 TĐ: - Định biên Người 7  

         - Hợp đồng Người 1  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 43.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 5.500  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH ĐA 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 9  

 TĐ: - Định biên Người 7  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 35.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 3.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 1.000  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 200  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH ÍCH 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ: - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 35.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 3.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần 50  

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH LỘC 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ: - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 34.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 6.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 3.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần 60  

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần 100  

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 500  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH PHÚ 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 11  

 TĐ: - Định biên Người 8  

         - Hợp đồng Người 1  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 43.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 2.500  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 3.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH ĐÔNG 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 9  

 TĐ: - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 1  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 33.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 5.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH PHƯỚC 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 7  

 TĐ: - Định biên Người 5  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ tiền 

mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 32.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 5.500  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH TÂN 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 7  

 TĐ: - Định biên Người 3  

         - Hợp đồng Người 2  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 32.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 4.500  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần 50  

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH DIÊM 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ: - Định biên Người 5  

         - Hợp đồng Người 1  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 31.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 2.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH TÂY 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 7  

 TĐ: - Định biên Người 5  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 33.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 2.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH VÂN 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 7  

 TĐ: - Định biên Người 5  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 35.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 3.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 100  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH THÂN 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 10  

 TĐ: - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 2  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ tiền 

mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 38.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 5.500  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH SƠN 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 11  

 TĐ: - Định biên Người 7  

         - Hợp đồng Người 3  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ tiền 

mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 38.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 8.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần 100  

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 500  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH GIANG 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ: - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ tiền 

mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 34.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 6.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH HÀ 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 9  

 TĐ: - Định biên Người 7  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 43.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 8.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 100  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH SIM 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ: - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ tiền 

mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 33.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 6.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng khám 

bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần 40  

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 100  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH HƯNG 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ: - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ tiền 

mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 35.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 8.500  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần 60  

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 100  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH XUÂN 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 10  

 TĐ: - Định biên Người 7  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 2  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ tiền 

mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 41.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 3.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 3.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng khám 

bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần 100  

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH THƯỢNG 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 9  

 TĐ: - Định biên Người 7  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 33.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 5.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH TRUNG 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ: - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ tiền 

mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 34.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 6.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 2.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH HẢI 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ: - Định biên Người 6  

         - Hợp đồng Người 0  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ 

tiền mau hỏng) 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 33.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 4.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 3.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 

 



BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

TRẠM Y TẾ NINH THỦY 

Stt Nội dung chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2022 

Ghi 

chú 

I Nhân lực Người 8  

 TĐ: - Định biên Người 5  

         - Hợp đồng Người 1  

         - Chuyên trách Dân số Người 1  

         - Hợp đồng 68  Người 1  

II Kinh phí khoán bao gồm:  

- Trạm xá phí (Điện, nước, VPP, vật rẻ tiền 

mau hỏng)ss 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 

1000đ 33.000  

III Giường bệnh Giường 1  

IV Chỉ tiêu chuyên môn    

 - Tổng số lần khám bệnh Lần 4.000  

 - Tổng số lần khám dự phòng Lần 1.000  

 - Tổng số lần giới thiệu BN đến Phòng 

khám bệnh cơ sở II để tầm soát bệnh lao 

Lần 100  

 - Số bệnh nhân chuyển tuyến YHGĐ Lần   

 - Điều trị nội trú    

   + Tổng số lần điều trị nội trú Lần 120  

   + Tổng số ngày điều trị Ngày 360  

   + Ngày điều trị BQ/BN Ngày 3  

   + Công suất sử dụng giường % >90  

 - Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh 

bằng YHCT hoặc kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại 

% 35  

 - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe % 90  

 - Tổng số lần siêu âm Lần   

 - Tổng số lần xét nghiệm Lần   

 - Các chương trình mục tiêu y tế Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch sau 
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