XÂY DỰNG MỤC TIÊU
CAN THIỆP

QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH
1. Thu thập thông tin đánh giá tình hình

2. Xác định vấn đề ưu tiên

3. Phân tích vấn đề tìm các nguyên nhân gốc rễ

4. Xây dựng mục tiêu

5. Lựa chọn giải pháp

6. Viết kế hoạch hành động

Thảo luận
Khái niệm mục tiêu?
Tại sao phải xây dựng mục tiêu?
Có bao nhiêu loại mục tiêu?

MỤC TIÊU

Mục tiêu (Goals and objectives) là sự
trình bày hoặc thể hiện những giá trị/tình trạng
mà kế hoạch can thiệp sẽ đạt được.

Mục tiêu là gì?


Mục tiêu là điều mà chúng ta phấn đấu đạt
được trong khoảng thời gian nhất định
thông qua những hoạt động, với nguồn lực
(nhân lực, vật lực, tài lực) cho phép (sẵn có
& huy động được).
Ví dụ: Tăng tỷ lệ bệnh nhân nội trú hài lòng
với chất lượng KCB tại bệnh viện Phụ sản Hà
Nội từ 70% (6/2010) lên đến 90% (12/2010)

Tầm quan trọng của xây dựng mục
tiêu




Giúp cho kế hoạch
được lập cụ thể và
khả thi
Giúp cho việc theo
dõi, giám sát, điều
chỉnh việc thực hiện
kế hoạch

CÁC LOẠI MỤC TIÊU
Mục tiêu dài hạn (Mục tiêu tác
động)
Mục tiêu chung (Mục tiêu đầu ra/
mục tiêu kết quả)
Mục tiêu cụ thể (Mục tiêu quá
trình)

CÁC LOẠI MỤC TIÊU
Mục tiêu dài hạn (tác động):
- mong muốn đạt được trong một
khoảng thời gian dài.
- thường liên quan đến mục tiêu quốc
gia.

CÁC LOẠI MỤC TIÊU
Ví dụ:
Khống chế tốc độ gia tăng tiến tới làm giảm tỷ lệ
người mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế tàn tật và
tử vong sớm do mắc các bệnh không lây nhiễm,
trong đó ưu tiên phòng, chống các bệnh ung thư,
tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính và hen phế quản nhằm góp phần bảo vệ,
chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và
phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
(Mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không
lây nhiễm giai đoạn 2015-2025)

CÁC LOẠI MỤC TIÊU
Mục tiêu chung (đầu ra – kết quả):
- là những gì mà kế hoạch can thiệp hướng tới.
- Thường gồm một số mục tiêu cụ thể (chuyên biệt).

CÁC LOẠI MỤC TIÊU
Ví dụ:
Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ
em dưới 5 tuổi từ 15% (năm 2017) xuống còn
12% (năm 2020).

CÁC LOẠI MỤC TIÊU
Mục tiêu cụ thể (chuyên biệt – quá trình):
- mong muốn đạt được sau khi các hoạt
động của kế hoạch can thiệp kết thúc.
- nhằm đạt được mục tiêu chung.

CÁC LOẠI MỤC TIÊU
Ví dụ:
Tăng tỷ lệ bà mẹ có con dưới 5 tuổi có kiến thức
đúng về phòng chống suy dinh dưỡng tại xã X,
tỉnh Y từ 65% vào tháng 12/2018 lên 90% vào
tháng 12/2020.
- Tăng tỷ lệ bà mẹ có con dưới 5 tuổi thực hành
đúng về phòng chống suy dinh dưỡng tại xã X,
tỉnh Y từ 55% vào tháng 12/2018 lên 75% vào
tháng 12/2020.
-

CƠ SỞ XÂY DỰNG MỤC TIÊU
1. Thông tin về vấn đề, kinh tế, văn hoá, xã hội
2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch
3. Các nguồn lực sẵn có hoặc có thể huy động (nhân lực cả
về số lượng và chất lượng, tài chính, thời gian, CSVC,
trang thiết bị)
4. Sự chấp nhận của cộng đồng

5. Sự cam kết của cộng đồng, đặc biệt nhóm lãnh đạo
6. Sự chỉ đạo và hỗ trợ của tuyến trên (Văn bản, chỉ tiêu
giao, nguồn lực…)

7. Các khó khăn, rủi ro có thể gặp trong quá trình thực hiện

Số ca nao phá thai trong
độ tuổi vị thành niên tại
tỉnh X, năm 2020 cao

Kiến thức về SKSS của
trẻ VTN chưa tốt

.......

GD – TT về
SKSS cho trẻ
VTN chưa hiệu
quả
Thiếu tài
liệu
truyền
thông

Chưa tổ
chức nói
chuyện về
SKSS tại
công đồng

......

Công tác tư
vấn về SKSS
VTN chưa
tốt
Thiếu
TTB phục
vụ tư vấn

Kỹ năng tư
vấn của
cán bộ
chưa tốt

Ví dụ về mục tiêu
Mục tiêu chung: hình thành từ tầng thứ nhất
của cây vấn đề
Giảm số ca nạo phá thai trong độ tuổi vị thành
niên tại tỉnh X từ 550 ca năm 2020 xuống còn
350 ca năm 2021
Mục tiêu cụ thể: được hình thành từ tầng thứ hai của
cây vấn đề.
 Tăng tỷ lệ trẻ vị thành niên có kiến thức đầy đủ
về sức khỏe sinh sản tại tỉnh X từ 45% tháng
12/ 2020 lên 60% tháng 12/2021


CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MỤC TIÊU TỐT
(SMART)

SMART

2Đ+3T

Specific

Đặc thù

Measuarable

Đo lường được

Appropriate

Thích hợp

Realistic

Thực thi

Time bound

Thời gian (có giới
hạn về thời gian)

Tăng tỷ lệ trẻ vị thành niên có kiến thức đầy đủ về
sức khỏe sinh sản tại tỉnh X từ 45% năm 2020 lên
60% năm 2021
5 tiêu chí SMART
Đặc thù/Cụ thể
Đo lường được

Kết quả đánh giá
Trẻ VTN có kiến thức đầy đủ về
sức khỏe sinh sản
Từ 45% - 60%

Phù hợp với mục tiêu chung của kế
hoạch can thiệp;
Thiết thực/ Thực thi Có tính khả thi
Có giới hạn thời 2020-2021 (1 năm)
gian
Thích hợp/ Phù hợp

Thảo luận nhóm
Các mục tiêu sau chưa đáp ứng tiêu chí nào?
1. “Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai tại xã Văn Phú huyện X, tỉnh Y
đến khám thai đủ 3 lần trong toàn bộ thai kỳ giai đoạn 20212022”
2. “Tăng tỷ lệ cán bộ y tế tuyến xã của tỉnh B được tập huấn về
khám sàng lọc các tật khúc xạ cho người cao tuổi lên 85%”
3. “Tăng tỷ lệ người dân tại xã H của tỉnh M tham gia bảo hiểm y
tế vào thời điểm 31/12/2022”
4 . “Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tại xã M bị mắc bệnh đến khám
tại trạm y tế xã năm 2022 xuống còn 35%”
5. “Dự án sẽ làm tăng độ bao phủ tiêm chủng mở rộng lên 80%.”

Ví dụ về mục tiêu
Các mục tiêu sau chưa đáp ứng tiêu chí
nào?
 “Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai tại xã Văn
Phú huyện X, tỉnh Y đến khám thai đủ 3
lần trong toàn bộ thai kỳ giai đoạn 20212022”
Đo lường
được??

Ví dụ về mục tiêu
Nếu điều chỉnh….
 “Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai tại xã Văn
Phú huyện X, tỉnh Y đến khám thai đủ 4
lần trong toàn bộ thai kỳ từ 60% lên 80%
trong giai đoạn 2021-2022”

Ví dụ về mục tiêu
Các mục tiêu sau chưa đáp ứng tiêu chí
nào?
 “Tăng tỷ lệ cán bộ y tế tuyến xã của tỉnh B
được tập huấn về khám sàng lọc các tật
khúc xạ cho người cao tuổi lên 85%”
Giới hạn thời
gian?
Đo lường ?

Ví dụ về mục tiêu
Nếu điều chỉnh….
 “Tăng tỷ lệ cán bộ y tế tuyến xã của tỉnh B
được tập huấn về khám sàng lọc các tật
khúc xạ cho người cao tuổi từ 50% vào
tháng 12/2020 lên 85% vào tháng
12/2021”

Ví dụ về mục tiêu
Các mục tiêu sau chưa đáp ứng tiêu chí
nào?
 “Tăng tỷ lệ người dân tại xã H của tỉnh M
tham gia bảo hiểm y tế vào thời điểm
31/12/2022”
Đo lường
được??

Ví dụ về mục tiêu
Nếu điều chỉnh….
 “Tăng tỷ lệ người dân tại xã H của tỉnh M
tham gia bảo hiểm y tế từ 50% lên 80%
vào thời điểm 31/12/2022”

Ví dụ về mục tiêu
Các mục tiêu sau chưa đáp ứng tiêu chí
nào?
 “Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tại xã M bị
mắc bệnh đến khám tại trạm y tế xã năm
2022 xuống còn 35%”
Đặc thù/
Cụ thể??

Ví dụ về mục tiêu
Nếu điều chỉnh….
 “Tăng tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tại xã M đến
khám và sử dụng dịch vụ tại trạm y tế xã
từ 35% năm 2020 lên 50% năm 2022”

Ví dụ về mục tiêu
Các mục tiêu sau chưa đáp ứng tiêu chí
nào?
 “Tăng độ bao phủ tiêm chủng mở rộng lên
80%.”
Đặc thù/ Cụ thể??
Địa điểm??
Thời gian?

Ví dụ về mục tiêu
Nếu điều chỉnh….
 “Tăng tỉ lệ trẻ em từ 12-24 tháng tuổi
trong huyện X được tiêm chủng đầy đủ
các mũi cơ bản từ 70% lên 80% trong
giai đoạn 2020-2021”



“Nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường
Đại học Y tế công cộng từ năm 2015 đến năm
2020”

Lưu ý: Một mục tiêu có thể không thể hiện
con số, tỷ suất nhưng có thể lượng hoá
bằng nhiều chỉ số thì vẫn đáp ứng tiêu chí
đo lường được (Measuarable).

