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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Số: 3464/BC-SYT              An Giang, ngày 20 tháng  12  năm 2019 
 

 

BÁO CÁO 

CCôônngg  ttáácc  yy  ttếế  tthháánngg  1122  nnăămm  22001199  

(từ ngày 20/11/2019 đến ngày 19/12/2019) 

----- 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 12 NĂM 2019: 

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG: 

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng 

Bệnh tả (A00): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc. 

Sốt xuất huyết (A90): Tính từ ngày 15/11/2019 đến ngày 12/12/2019, 

Sốt xuất huyết có 727 trường hợp mắc, không trường hợp tử vong. Trong 

tháng đã phát hiện và xử lý 218 ổ dịch SXH trên địa bàn toàn tỉnh. Cộng dồn 

từ đầu năm 2019 đến nay số mắc Sốt xuất huyết là 7.343ca, số chết là 01 ca; 

đã phát hiện và xử lý tổng cộng 2.148 ổ dịch SXH trên địa bàn toàn tỉnh (địa 

phương có nhiều ổ dịch nhất là huyện Chợ Mới với 499 ổ dịch, An Phú 274 ổ 

dịch, Tịnh Biên 256 ổ dịch...). So với lũy tích cùng kỳ năm 2018 số mắc tăng 

78% (mắc/chết cùng kỳ 2018: 4.131/01). 

Thương hàn & Phó thương hàn (A01): Trong tháng không ghi nhận ca 

mắc. Cộng dồn từ đầu năm 2019 đến nay số mắc Thương hàn và Phó thương 

hàn là 36 ca, không có tử vong. 

Viêm não virus (A83-A89): Cộng dồn từ đầu năm 2019 đến nay số mắc 

Viêm não virus là 08 ca, không có tử vong. 

Cúm A(H1N1): Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc. Từ đầu 

năm 2019 đến nay không phát hiện trường hợp nào mắc Cúm A (H1N1). 

Sốt phát ban nghi Sởi: Cộng dồn từ đầu năm 2019 đến nay số sốt phát 

ban nghi Sởi là 357 trường hợp.  

Tay chân miệng: Trong tháng ghi nhận 405 trường hợp mắc, không tử 

vong; phát hiện và xử lý 55 ổ dịch Tay chân miệng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Cộng dồn từ đầu năm 2019 đến nay số mắc Tay chân miệng là 3.043 ca, 

không có tử vong; từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý tổng cộng 427 ổ 

dịch Tay chân miệng tại 105/156 xã phường. So với lũy tích cùng kỳ 2018 số 

mắc tăng 21% (số mắc/chết cùng kỳ 2018: 2.519/0).  

Sốt rét (B50-B54): Trong tháng tình hình bệnh Sốt rét ổn định, không có 

dịch Sốt rét xảy ra. Theo báo cáo số liệu tháng 11/2019 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, trong tháng không phát hiện ca mắc Sốt rét nào. Trong 

tháng đã thực hiện 625 lam xét nghiệm, không phát hiện trường hợp nào có 
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ký sinh trùng Sốt rét. Ngành Y tế duy trì thực hiện tốt công tác giám sát các 

hoạt động phòng chống bệnh Sốt rét tại các địa phương trong tỉnh.  

Tiêm chủng mở rộng: Tính đến ngày 30/11/2019, thực hiện tiêm đủ 08 

loại vaccin cho trẻ em dưới 01 tuổi (lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, 

sởi, viêm gan siêu vi B, viêm não do Hemophilus influenza) cho 24.126 cháu, 

đạt 70,6% kế hoạch năm; tiêm ngừa uốn ván cho phụ nữ có thai (VAT 2+): 

23.658 người, đạt 69,3% kế hoạch năm; tiêm Sởi nhắc lại cho trẻ em 18 

tháng: 25.255 cháu đạt 77,64% kế hoạch năm.  

 2. Hoạt động y tế dự phòng: 

Tập trung phòng chống Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, bệnh Sởi, bệnh 

do virus Zika. Giám sát, phòng chống bệnh Tả, Tiêu chảy cấp, Viêm não mô 

cầu và các dịch bệnh khác. Giám sát ổ dịch SXH, ổ dịch TCM và hoạt động 

cộng tác viên phòng chống SXH, phòng chống bệnh TCM tại các địa phương 

trong tỉnh. 

Thực hiện giám sát, tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh Sởi, bệnh Bạch 

hầu, bệnh Dại và tiêm chủng phòng bệnh trong cộng đồng. Tăng cường quản 

lý đối tượng tiêm chủng và phòng, chống các bệnh trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng. 

3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Tính đến ngày 30/11/2019, số liệu cụ thể về HIV/AIDS như sau : 

Chỉ số Tháng 

11/2018 

Cộng 

dồn năm 

2018 

Tháng 

11/2019 

Cộng dồn 

năm 2019 

Lũy tích từ 

năm 1993 đến 

30/11/2019 

Số người nhiễm HIV 18 291 08 309 11.330 

Số bệnh nhân AIDS 07 116 11 92 8.681 

Số tử vong 07 80 06 64 5.469 

Tình hình HIV/AIDS tính từ 01/01/2019 đến ngày 30/11/2019 phát hiện 

309 người bị nhiễm mới HIV, số chuyển sang AIDS 92 ca và số tử vong do 

AIDS là 64 ca. Riêng trong tháng 11/2019 rà soát phát hiện và đưa vào quản 

lý bổ sung lũy tích 46 bệnh nhân nhiễm HIV của các tháng trước đây. So với 

cùng kỳ 11 tháng của năm 2018, số phát hiện HIV mới nhiều hơn 18 ca (tăng 

6,18%), số bệnh nhân AIDS ít hơn 24 ca (giảm 20,69%), số tử vong ít hơn 16 

ca (giảm 20%). Ngành y tế tiếp tục duy trì tốt các hoạt động phòng chống 

HIV/AIDS. 

4. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: 

Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Cộng dồn từ 

đầu năm 2019 đến nay có 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 04 người mắc, 01 

người tử vong trên địa bàn toàn tỉnh. 

Chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác bảo đảm ATTP, 

phòng chống ngộ độc thực phẩm và đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 
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5. Công tác kiểm dịch y tế: 

Trong tháng đã kiểm soát 652 tàu thuyền xuất nhập với 4.933 thủy thủ và 

thuyền viên, 2.489 ô tô và phương tiện vận tải khác ra vào Việt Nam qua biên 

giới. Kiểm soát 60 bưu phẩm, bưu kiện, 29.329 lượt hành khách xuất nhập 

cảnh và 62.836 lượt cư dân qua lại các cửa khẩu của tỉnh. Xử lý nước sinh 

hoạt cho 128 phương tiện tàu, thuyền qua lại cửa khẩu và xử lý y tế 93 ô tô và 

phương tiện vận tải. Có 62 lượt người nhập cảnh xin qua khám bệnh. 

Tình hình dịch bệnh tại các cửa khẩu trong tỉnh ổn định, không phát hiện 

bệnh phải kiểm dịch tại các cửa khẩu của tỉnh và khu dân cư liền kề. Chưa 

phát hiện trường hợp nghi ngờ cúm A (H5N1), sốt vàng, bệnh tả..., không có 

khách nhập cảnh đến và đi từ vùng Trung Đông, vùng Tây Phi, vùng đang có 

cúm A (H7N9, H9N2, H5N6) và vùng đang có dịch sốt vàng, vùng mắc bệnh 

do vi rút Ebola, vùng mắc MERS-CoV.  

Kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh qua biên giới tại 

các cửa khẩu và bến Cảng. 

B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH: 

Các cơ sở điều trị trong tỉnh duy trì đảm bảo tốt các hoạt động thu dung, 

khám chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân. Số liệu chủ yếu trong khám chữa 

bệnh như sau: 

Tổng số khám chung các loại là 872.729 lần (tuyến tỉnh chiếm 16,82% 

trên tổng số khám các loại, tuyến huyện 28,42% và tuyến xã, phường 

54,76%). Trong đó, số lần khám bệnh 706.792 lần (tỉnh 133.431 lần, huyện 

185.395 lần, xã 387.966 lần).  

Toàn tỉnh điều trị cho 23.852 bệnh nhân nội trú, trong đó các Bệnh viện 

tỉnh điều trị cho 13.872 người; TTYT và Phòng khám đa khoa khu vực các 

huyện, thị, thành phố điều trị cho 9.980 người. 

Tổng hợp từ 18/11/2019 đến 16/12/2019 có 428 trường hợp tai nạn giao 

thông điều trị tại 2 bệnh viện tỉnh (ít hơn 118 trường hợp so với tháng trước, 

giảm 21,61%), trong đó BVĐKTT An Giang tiếp nhận 409 trường hợp (ít hơn 

86 trường hợp so với tháng trước, giảm 17,38%), BVĐKKV tỉnh (Châu Đốc) 

tiếp nhận 18 trường hợp (ít hơn 33 trường hợp so với tháng trước, giảm 

64,7%). Trong tổng số điều trị tai nạn giao thông ở 2 bệnh viện tỉnh có 07 

trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ 1,64% trên tổng số 428 trường hợp điều trị tai 

nạn giao thông ở 2 BV tỉnh (tháng trước tỷ lệ này là 1,28% và cùng kỳ tháng 

12 năm 2018 có 01 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ 0,12%). 

C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC: 

Tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước 
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do địa phương quản lý và Nghị quyết  về “Chính sách thu hút nguồn nhân lực 

y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025” 

Thực hiện phúc tra chất lượng bệnh viện năm 2019 tại các đơn vị y tế.  

Xây dựng và lấy ý kiến góp ý dự thảo “Đề án sáp nhập các Trung tâm 

Dân số - KHHGĐ huyện vào Trung tâm Y tế huyện thành lập Trung tâm Y tế 

huyện đa chức năng”. 

Xây dựng Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế hạng IV lên hạng III năm 2019. 

Báo cáo kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật Bảo hiểm y tế 

tại Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên và Trung tâm Y tế TP Long Xuyên. Báo 

cáo công tác thanh tra y tế và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả năm 2019. 

Trình UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang giai đoạn 2019-2020.   

Báo cáo công tác Y tế năm 2019.  

Công tác xây dựng cơ bản: thực hiện tốt và giải ngân đúng tiến độ các 

công trình, dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Tính đến ngày 15/12/2019 đã 

giải ngân 35,625 triệu đồng đạt 90,45% kế hoạch vốn năm 2019. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2020: 

Chủ động phòng chống hiệu quả các dịch bệnh lưu hành tại địa phương, 

tập trung phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, cảnh giác 

bệnh Tả, Cúm A/H5N1, Viêm não virus..... 

Vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường phòng chống dịch 

bệnh. Tăng cường kiểm tra nguồn nước sinh hoạt, kiểm dịch y tế biên giới, 

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm... Kiểm tra, giám sát các hoạt động vệ sinh 

môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế trường học...  

Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành kiểm tra VSATTP phục vụ Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020. Kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm và bếp ăn tập thể.  

Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ khám chữa bệnh, 

cấp cứu trong các ngày nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020.  

Tổng kết công tác kiểm tra, phúc tra công tác y tế năm 2019. 

Chuẩn bị tổng kết công tác y tế năm 2019, triển khai kế hoạch công tác 

năm 2020. 

Tiếp tục thẩm định và xét đề nghị công nhận các xã đạt tiêu chí Quốc gia 

y tế xã và kiểm tra ATTP tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng Kế hoạch phát triển Nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai 

đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.  
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Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các công trình y tế năm 2019; Đẩy 

mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

Tiếp tục thanh kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân, các cơ sở 

kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn toàn 

tỉnh.  

Thực hiện các công tác thường xuyên khác của Ngành. 

 
      

Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy; 

- BTG Tỉnh ủy; 

- VP. HĐND tỉnh;          

- UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Phòng PA03 Công An tỉnh  

- Lãnh đạo SYT; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Các Phòng-Ban SYT; 

- Lưu VT-KHTH. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Từ Quốc Tuấn 
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