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Công tác Y tế năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 
 

 
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2019 

I. Dự báo tình hình thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản  

Năm 2019, căn cứ theo phương hướng nhiệm vụ ngành Y tế, Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, chương trình công tác của UBND tỉnh, Sở Y tế đã xây dựng kế 

hoạch công tác, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đạt được những chỉ 

tiêu cơ bản:      

 

TT 

 

Chỉ số 

TH 

năm 

2018 

KH 

năm 

2019 

Ước 

TH 

2019 

 Chỉ số đầu vào    

1. Số bác sỹ/10.000 dân (tính cả YT ngoài công lập)  7,33 7,6 8,6 (*) 

 Trong đó: số bác sỹ công lập/10.000 dân  5,41 5,7 6,4 

2. Số DSĐH/10.000 dân (tính cả YT ngoài công lập) 1,31 1,35 1,35 

 Trong đó số DSĐH công lập/10.000 dân 0,95 0,83 0,83 

3 Tỷ lệ khóm ấp có nhân viên y tế hoạt động (%) 100 100 100 

4. Tỷ lệ Trạm Y tế xã có bác sỹ (%) 76,28 90 77,56 (**) 

5. Tỷ lệ TYT xã có nữ hộ sinh hoặc/YS sản nhi (%)  100 100 100 

6. Số giường bệnh/10.000 dân (không tính Trạm Y tế) 21,95 22,01 25,62 (*) 

 Trong đó: + Giường bệnh viên công lập 19,45 19,51 22,58 

                  + Giường bệnh viên tư nhân 2,5 2,5 3,04 

7. Tỷ lệ cơ sở y tế có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu đáp 

ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong mùa nước nổi (%) 
100 100 100 

 Chỉ số hoạt động    

8. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ (%)  93,1 ≥ 95 95 

9. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (%)  79 89,74 91,02 

10. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (%) 83,17 86,2 86,2 

11. Tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được cán bộ y tế đỡ đẻ trong mùa nước nổi (%) 100 100 100 

12. Tỷ lệ chất thải y tế tại các cơ sở y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn (%) 100 100 100 
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TT 

 

Chỉ số 

TH 

năm 

2018 

KH 

năm 

2019 

Ước 

TH 

2019 

 Chỉ số đầu ra    

13. Tỷ số tử vong mẹ (trên 100.000 trẻ đẻ sống) 33,64 ≤ 30 30 

14. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống 6 6 6 

15. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống  11 11 11 

16. Quy mô dân số (triệu người) 2.164 2.166 1.909 (***) 

17. Mức giảm tỷ lệ sinh (‰) 0,05 0,05 0,05 

18. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%) 0,91 0,9 0,9 

19. Tỷ lệ giới tính khi sinh (trai/100 gái) 108,3 108,4 108,4 

20. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân (cân nặng/ tuổi) (%)(****) 12,1 11,7 11,7 

21. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi (chiều cao/ tuổi) (%)(****) 22,8 22,8 22,5 

22. Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng (%) 0,258 < 0,3 <0,3 

(*): Kết quả thực hiện chỉ tiêu được tính trên dân số năm 2019 tỉnh An Giang theo Báo 

cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với dân số trung bình năm 

2019 toàn tỉnh là 1.908.601 người. 

(**): Tỷ lệ xã có biên chế bác sỹ (bao gồm trạm y tế xã và phòng khám khu vực trên địa 

bàn) là 77,56%. Đối với các xã còn lại, Trung tâm y tế các huyện có bố trí bác sỹ làm việc 2-3 

ngày/tuần. 

(***): Số liệu được lấy từ Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019. 

(****): Kết quả thực hiện năm 2018 được cung cấp thông qua số liệu công bố nhanh của 

Viện Dinh dưỡng. Năm 2019, đã thực hiện điều tra 30 cụm, đang chờ kết quả công bố từ Viện 

Dinh dưỡng.    

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn       

     1. Công tác phòng chống dịch bệnh:  

      1.1. Tình hình các bệnh truyền nhiễm:  

Nhìn chung tình hình các bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2019 đến nay không có  

biến động lớn. Các dịch bệnh đã được khống chế tốt, hạn chế số ca mắc, không để bùng 

phát thành dịch lớn, hạn chế số tử vong. Tính đến ngày 12/12/2019, ghi nhận tình hình 

các bệnh truyền nhiễm như sau: 

- Bệnh Sốt xuất huyết (SXH): Số mắc SXH là 7.343 ca, so với cùng kỳ năm 2018 

tăng 77,8%, tỷ lệ mắc/100.000 dân: 384,7, tử vong 01 ca, tỷ lệ chết/mắc: 0,01% (cùng kỳ 

năm 2018 có 4.131 ca mắc, tử vong: 01 ca, tỷ lệ mắc/100.000 dân: 190,9 và tỷ lệ 

chết/mắc: 0,02%). So với trung bình 5 năm 2011 - 2015, số mắc SXH tăng 117,9% (số 

mắc SXH trung bình 5 năm 2011-2015: 3.370 ca mắc).  

- Bệnh Tay chân miệng (TCM): Toàn tỉnh có 3.043 ca mắc, không có tử vong, tỷ 

lệ mắc/100.000 dân: 159,4. So với cùng kỳ năm 2018 số mắc bệnh TCM tăng 20,8% 
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(cùng kỳ năm 2018 có 2.519 ca mắc, không có tử vong, tỷ lệ mắc/100.000 dân: 116,4). 

So với trung bình 5 năm 2011 - 2015, số mắc TCM tăng 20,6% (số mắc TCM trung bình 

5 năm 2011-2015: 2.524 ca mắc). 

(Lưu ý: Về chỉ số “Tỷ lệ mắc/100.000 dân”, đối với năm 2018, do chưa có số liệu 

điều chỉnh từ Cục Thống kê tỉnh An Giang nên tính dân số ước tính năm 2018 theo Niên 

Giám thống kê năm 2018: 2.164.151 người; đối với năm 2019, tính theo dân số trung 

bình từ kết quả Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019: 1.908.601 người) 

- Không ghi nhận trường hợp nào mắc Tả, Bạch hầu, Cúm A/H5N1, A/H1N1. Các 

bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa ít biến động.  

1.2. Hoạt động phòng chống dịch bệnh: 

Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh. Xây dựng và triển khai 

thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh lưu hành và các dịch bệnh mới nổi. Tập trung 

chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là SXH, bệnh Tay chân miệng, Sởi, 

bệnh Cúm A (H5N1), bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính tại Trung đông (MERS-CoV), 

đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân. Tăng 

cường kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh giám sát xử lý ổ dịch, kiểm tra 

thường xuyên nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo hoạt 

động kiểm dịch y tế biên giới... do đó đã khống chế tốt các dịch bệnh lưu hành, không để 

phát triển thành dịch lớn.   

     2. Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (gồm 08 dự án): 

      2.1. Dự án Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng 

đồng và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến: 

- Phòng chống Sốt rét: Tình hình sốt rét không có biến động, không có dịch sốt 

rét, tính đến ngày 30/11/2019 ghi nhận 01 trường hợp mắc sốt rét ngoại lai là ca bệnh tái 

phát sau khi điều trị vào tháng 12/2018, không có tử vong (cùng kỳ 2018: có 01 ca mắc). 

Ngành Y tế duy trì thường xuyên công tác giám sát dịch tễ, điều tra côn trùng trung gian 

truyền bệnh tại các vùng trọng điểm sốt rét tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, giám sát ca 

bệnh có ký sinh trùng sốt rét, tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng bệnh trong nhân 

dân. Thực hiện xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét 9.767 lam máu đạt 97,7% KH năm.  

- Phòng chống Lao: Duy trì công tác giám sát hoạt động chương trình, giám sát 

bệnh nhân lao đang điều trị. Tính đến ngày 30/11/2018, số bệnh nhân lao quản lý điều trị 

là 7.496 người, thu dung điều trị mới 4.197 bệnh nhân đạt 93,3% KH năm (trong đó bệnh 

nhân lao mới AFB (+): 2.976 người đạt 99,2% KH năm). Tỷ lệ bệnh nhân lao các thể 

điều trị khỏi và hoàn thành điều trị là 93,1%. Nhìn chung hoạt động phòng chống Lao đạt 

kết quả tốt. 

- Phòng chống Phong: Ngành đã tiếp tục duy trì công tác giám sát điều trị, phòng 

chống tàn tật cho bệnh nhân Phong. Tính đến ngày 30/11/2019, có 01 bệnh nhân Phong 

mới phát hiện. Tổng số bệnh nhân Phong quản lý: 37 người, trong đó số người điều trị đa 

hóa: 06 người (PB 01, MB 05), giám sát 31 người (PB 08, MB 23), số bệnh nhân được 

chăm sóc tàn tật là: 17 người (độ 1: 06 người, độ 2: 11 người). Nhìn chung chương trình 

Phong thực hiện khá tốt, tỷ lệ bệnh lưu hành và bệnh mới đều thấp hơn mức quy định. 
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Tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh Phong cấp tỉnh của Việt Nam, tiến tới loai trừ 

cấp huyện theo các tiêu chí của Thông tư 17/2013/TT-BYT ngày 06/06/2013 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp 

tỉnh và huyện. 

- Phòng chống Sốt xuất huyết: Ngành đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác 

truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong phòng chống 

SXH, tăng cường công tác giám sát, xử lý ổ dịch, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật 

tư phục vụ cho công tác phòng chống SXH. 

 - Phòng chống bệnh Tăng huyết áp: Nâng cao nhận thức của người dân về dự 

phòng và kiểm soát bệnh tăng huyết áp; duy trì mô hình quản lý, khám, tư vấn bệnh tăng 

huyết áp tại một số xã điểm đã triển khai. Tính tới 30/11/2019, đã tổ chức thực hiện khám 

sàng lọc tại 55 xã cho 5.790 người, trong đó phát hiện mới 2.517 người mắc bệnh tăng 

huyết áp. Tổng số bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý điều trị hiện tại: 15.276 người, 

trong đó điều trị đạt huyết áp mục tiêu: 13.092 người (đạt 85,7%), chuyển tuyến trên: 185 

người, số bệnh nhân tăng huyết áp có biến cố: 491 người. Tổ chức tập huấn cho các cán 

bộ phụ trách chương trình tuyến huyện, xã và cộng tác viên khóm, ấp thông qua lồng 

ghép vào các buổi tập huấn hoạt động phòng chống đái tháo đường. Thực hiện truyền 

thông phòng chống bệnh Tăng huyết áp qua đài phát thanh 1.258 lượt, truyền thông nhóm 

739 buổi với 10.028 người tham dự. 

- Phòng chống bệnh Đái tháo đường và các rối loạn do thiếu Iod: Duy trì mô 

hình quản lý bệnh Đái tháo đường trên phạm vi toàn tỉnh. Tỷ lệ trạm y tế xã có tổ tư vấn 

đạt 100%. Tính tới 30/11/2019, tổ chức thực hiện khám sàng lọc tại 55 xã cho 5.285 

người, trong đó phát hiện mới 803 người mắc bệnh đái tháo đường và 996 người tiền đái 

tháo đường. Tổ chức tập huấn cho 334 cán bộ phụ trách chương trình tuyến huyện, xã và 

366 cộng tác viên khóm, ấp về việc thực hiện các hoạt động của chương trình. Truyền 

thông phòng chống bệnh đái tháo đường qua đài phát thanh 1.492 lượt, truyền thông 

nhóm 856 buổi với 12.751 người tham dự. Thưc hiện các hoạt động truyền thông phòng 

chống rối loạn do thiếu I-ốt qua đài phát thanh 336 lượt, tổ chức 163 buổi sinh hoạt 

chuyên đề với 4.240 người tham dự, thực hiện tuyên truyền, tư vấn tại trạm y tế, vãng 

gia, ... 

- Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng: Duy trì mạng lưới chăm sóc sức khỏe 

tâm thần tại 131 xã cũ, triển khai thêm 25 xã mới, hoàn thành chỉ tiêu 100% trạm y tế 

tuyến xã có tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần. Tổng số bệnh nhân 

quản lý điều trị: 1.135 người, trong đó số điều trị ổn định là 860 người, tỷ lệ điều trị ổn 

định: 76,3% (KH: > 71%), tỷ lệ gây rối: 11,8% (KH: < 15%), tỷ lệ hành vi nguy hại: 

5,3% (KH: < 12%), tỷ lệ mạn tính tàn phế: 6,6% (KH: < 8%). Nhìn chung dự án thực 

hiện đạt các mục tiêu chuyên môn theo kế hoạch. 

- Hoạt động Y tế trường học: Duy trì các hoạt động kiểm tra vệ sinh môi trường, 

an toàn thực phẩm, kết hợp nhà trường thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng 

chống dịch bệnh cho học sinh. Tính đến hết tháng 11/2019, có 683 trường tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ cho học sinh, đạt tỷ lệ 95,7%. 
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      2.2. Dự án 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% KH năm; tiêm ngừa uốn ván cho phụ 

nữ có thai (VAT 2+): 23.658 người, đạt 69,3% KH năm. Thực hiện tiêm nhắc vaccin sởi 

cho trẻ 18 tháng tuổi: 25.255 trẻ đạt 77,6% KH năm, tiêm nhắc lại DPT mũi 4 cho trẻ 18 

tháng: 25.281 trẻ đạt 77,7% KH năm. 

     2.3. Dự án Dân số và Phát triển 

     * Hoạt động Chăm sóc Sức khỏe sinh sản     

 Duy trì hoạt động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện tư vấn sức 

khỏe bà mẹ trẻ em. Nhìn chung hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ đạt tiến độ hầu hết 

các chỉ tiêu cơ bản, số sinh tại cơ sở y tế cao. Cụ thể kết quả thực hiện chủ yếu của hoạt 

động đến 30/11/2019:  

         - Khám phụ khoa: 534.882 người, số lần khám phụ khoa là 697.943 lần, điều trị 

bệnh phụ khoa cho 150.890 lượt người.  

 - Khám thai: Tổng số lần khám thai: 229.137 lần, số lần khám thai trung bình của 

phụ nữ đẻ là 4,02 lần. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai từ 3 lần trở lên: 93%. 

- Tổng số phụ nữ đẻ: 31.609, trong đó do cán bộ y tế đỡ đẻ: 31.605 người (chiếm 

99,99% số phụ nữ đẻ). Tỷ lệ sinh tại cơ sở y tế nhà nước là 81,43%, tại cơ sở y tế tư nhân 

chiếm tỷ lệ 18,54%, sinh tại nhà 05 trường hợp chiếm tỷ lệ 0,02%, số sinh không do cán 

bộ y tế đở đẻ: 04 trường hợp, chiếm tỷ lệ: 0,01%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 

2.500 gram là 4,68% (KH:<6%). Số trường hợp sinh khó chiếm tỷ lệ 37,5%, tỷ lệ mổ lấy 

thai là 36,4%. Số tai biến sản khoa: 197 trường hợp, tăng 09 trường hợp so với cùng kỳ 

2018 (trong đó băng huyết: 183, nhiễm khuẩn: 07, sản giật: 06, vỡ tử cung: 01), chiếm tỷ 

lệ 0,62% trên tổng số phụ nữ đẻ, không có trường hợp tử vong (cùng kỳ năm 2018 có 188 

trường hợp tai biến sản khoa, tỷ lệ tai biến sản khoa: 0,63%, tử vong 01 trường hợp do 

sản giật). 

     * Hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 

Tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông, giám sát theo dõi cân trẻ em dưới 2 

tuổi định kỳ, kết hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức truyền thông về dinh dưỡng. 

Tiếp tục thực hiện lồng ghép hoạt động của chương trình phòng chống suy dinh dưỡng 

với các hoạt động khác như tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dân số- 

KHHGĐ...  

Tiếp tục thực hiện Chương trình vitamin A tại 156 xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến 

ngày 30/11/2019, tỷ lệ trẻ 6 - 36 tháng tuổi được uống vitamin A liều dự phòng là 98,8%, 

tỷ lệ bà mẹ sau đẻ trong vòng 01 tháng được uống vitamin A đạt 100%. 

* Hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

Tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 

2018, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019. Duy trì các hoạt động truyền thông, vận 

động về Dân số - KHHGĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các chương 

trình phối hợp với các ban ngành đoàn thể. Tổ chức triển khai thực hiện các mô hình, đề 
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án nâng cao chất lượng dân số như: Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Đề án khám sức 

khỏe người cao tuổi, Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Mô hình tư vấn và 

khám sức khỏe tiền hôn nhân. 

Tình hình thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại (tính đến ngày 30/11/2019): 

Đình sản 371 người, đạt 185,5% kế hoạch, đặt vòng 21.929 người, đạt 121,8% kế hoạch, 

cấy tránh thai 183 người, đạt 91,5% kế hoạch, duy trì và vận động mới 115.814 người sử 

dụng thuốc viên tránh thai, đạt 104,8%, 13.152 người sử dụng thuốc tiêm tránh thai, đạt 

109,6%, 39.984 người sử dụng bao cao su tránh thai, đạt 109,5% kế hoạch. 

2.4. Dự án An toàn thực phẩm 

Ngành đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm 

năm 2018 và triển khai kế hoạch chương trình năm 2019. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, 

ghi nhận 01 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 18/4/2019 với 04 người mắc do ăn 

con so biển, trong đó có 01 ca tử vong. Ngành Y tế đã kết hợp các ngành chức năng thực 

hiện thanh, kiểm tra 12.762 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, 

qua kết quả kiểm tra, tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP chung là 88,7% (cùng kỳ năm 

2018 kiểm tra 14.077 cơ sở, tỷ lệ đạt VSATTP là 81%), cụ thể: 

 
Số cơ sở được 

kiểm tra  

Số cơ sở đạt 

VSATTP 

Tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn 

VSATTP /cơ sở được KT (%) 

Cơ sở SX, chế biến TP 713 628 88,1 

Cơ sở kinh doanh TP 2.265 2.056 90,8 

Cơ sở dịch vụ ăn uống 9.784 8.638 88,3 

Cộng 12.762 11.322 88,7 

Qua kiểm tra, đã xử lý vi phạm: Cảnh cáo 02 cơ sở, phạt tiền 58 cơ sở với tổng số 

tiền phạt là 189.355.000 đồng, tiêu hủy sản phẩm 37 cơ sở, khắc phục về nhãn 01 cơ sở, 

nhắc nhở khắc phục: 1.339 cơ sở. Đa số các cơ sở vi phạm về điều kiện con người như: 

xác nhận kiến thức về ATTP, khám sức khỏe; tiếp theo là điều kiện vệ sinh cơ sở, ghi 

nhãn sản phẩm... Ngành tổ chức thực hiện tốt các đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

phục vụ Tết Nguyên Đán, các Hội nghị, các lễ hội... Tổ chức 59 buổi tập huấn xác nhận 

về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với 

3.309 người tham dự, phát thanh 11.681 lượt, truyền hình: 34 lượt, nói chuyện chuyên đề 

về VSATTP 789 buổi với 3.945 người tham dự, .... 

Thực hiện cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho 636 cơ sở (cơ sở sản xuất: 

81; dịch vụ ăn uống: 555), cấp xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP: 86 hồ sơ cho 

81 cơ sở. 

Nhìn chung công tác vệ sinh an toàn thực phẩm từ đầu năm 2019 đến nay đã thực 

hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, công tác thanh kiểm tra VSATTP được đẩy mạnh, hoạt 

động phòng chống ngộ độc thực phẩm được thực hiện tốt. Tuy nhiên, cùng với việc phát 

triển các khu, cụm công nghiệp, luôn có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra ngộ độc thực phẩm tại 

các bữa ăn tập thể với số lượng nhiều người mắc, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao 
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ý thức chấp hành các điều kiện quy định về VSATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, các doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát thường xuyên. 

      2.2.5. Dự án Phòng, chống HIV/AIDS 

Tình hình HIV/AIDS tính đến ngày 30/11/2019:  

 01/01/2018 đến 

30/11/2018 

01/01/2019 đến 

30/11/2019 

lũy tích từ 1993 đến 

30/11/2019 

Số người nhiễm HIV 291 309 11.330 

Số bệnh nhân AIDS 116 92 8.681 

Số tử vong 80 64 5.469 

Tình hình HIV/AIDS không có biến động. So với cùng kỳ năm trước, số phát hiện 

HIV mới tăng 18 người (tăng 6,2%), số bệnh nhân AIDS giảm 24 người (giảm 20,7%), 

số tử vong giảm 16 người (giảm 20%). Ngành Y tế đã duy trì tốt các hoạt động quản lý, 

chăm sóc, tư vấn người nhiễm HIV, đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn xét nghiệm 

tự nguyện, thực hiện các chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại, chăm sóc hỗ trợ 

người nhiễm, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, quản lý điều trị các bệnh lây truyền 

qua đường tình dục, đảm bảo an toàn truyền máu. Duy trì thực hiện chương trình điều trị 

cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Tp Long Xuyên, Tp Châu Đốc, 

Thị xã Tân Châu và cơ sở cấp phát thuốc tại huyện Châu Phú. Tiếp tục thực hiện các dự 

án hợp tác phòng chống HIV/AIDS từ các nguồn tài trợ của Quỹ Toàn cầu, AHF, 

BIDMC,…   

     2.6. Dự án Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học:  

Ngành đã kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục thực 

hiện vận động hiến máu tình nguyện, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 15.817 đơn vị máu 

hiến tình nguyện. 

2.7. Dự án Quân dân y kết hợp:  

Củng cố và phát triển mạng lưới kết hợp quân dân y, thực hiện tốt công tác kết 

hợp quân dân y trong phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình y tế, chuẩn bị  

đáp ứng các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa.  

      2.8. Dự án Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và 

truyền thông y tế:  

Thường xuyên theo dõi giám sát định kỳ các hoạt động của các dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp tục 

duy trì tốt hoạt động của mạng lưới truyền thông tại các tuyến, bám sát các mục tiêu của 

chương trình, dự án. 

     3. Công tác khám chữa bệnh 

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống Đột quỵ. Chỉ đạo các bệnh viện 

tiếp tục thực hiện đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ 

trợ các bệnh viện tuyến dưới” nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện bộ 

tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế. Tiếp tục thực hiện Hỗ trợ khám chữa 
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bệnh từ xa qua hệ thống robot. Duy trì và đảm bảo tốt các hoạt động khám chữa bệnh, 

các bệnh viện duy trì tốt công tác chỉ đạo tuyến, tổ chức phục vụ tốt cấp cứu, khám chữa 

bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi và các lễ hội.  

TT Mục tiêu - chỉ tiêu 
ĐV 

tính 

KH 

2019 

TH 11 tháng 

năm 2019 

Ước TH 

năm 2019 

1 Tổng số lần khám chung Lần 11.046.600 9.100.526 11.090.000 

 Bình quân số lần khám/người dân/năm Lần 5,1 - 5,12 

2 Tổng số lần khám bệnh Lần 9.530.400 7.631.474 9.530.800 

 B/quân số lần khám bệnh/người dân/năm Lần 4,4 - 4,4 

3 Số người điều trị nội trú người 303.500 255.275 304.000 

4 Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh ra viện % > 80 80 > 80 

5 Tỷ lệ tử vong chung tại bệnh viện % < 0,3 0,3 < 0,3 

Thực hiện đạt các chỉ tiêu khám chữa bệnh. Ngành Y tế đã kết hợp với Bảo hiểm 

xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sở Y tế và Bảo hiểm xã 

hội tỉnh thường xuyên trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện. 

Nhìn chung các cơ sở điều trị vẫn đảm bảo tốt việc khám chữa bệnh BHYT. Tiếp tục 

thực hiện Chương trình Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, với sự tài trợ đóng góp 

của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đã tổ chức thực hiện phẫu thuật mắt miễn phí 

cho 539 người với tổng kinh phí là 377 triệu đồng. 

     4. Công tác Y học cổ truyền:  

Tiếp tục thực hiện đề án Thực hiện chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền 

tỉnh An Giang. Phối hợp với Hội Đông y tỉnh phổ biến kiến thức khám chữa bệnh thông 

thường bằng YHCT ở tuyến cơ sở, vận động nhân dân trồng và sử dụng thuốc Nam để tự 

phòng và chữa các bệnh chứng thông thường tại gia đình và cộng đồng. Các bệnh viện, 

Phòng khám khu vực, Trạm Y tế xã đều duy trì vườn thuốc nam mẫu để hướng dẫn người 

dân sử dụng. Mạng lưới YHCT duy trì tốt các mặt hoạt động kết hợp YHCT và Y học 

hiện đại chăm sóc sức khỏe nhân dân, 02 bệnh viện đa khoa tỉnh có khoa YHCT, 10 BV 

đa khoa huyện có Tổ YHCT, 151/156 Trạm Y tế có lồng ghép hoạt động YHCT tại trạm, 

toàn tỉnh có 145 xã đạt chuẩn xã tiên tiến về YHCT (đạt 92,95% số xã).  

     5. Thực hiện các công tác trọng tâm khác 

      5.1. Công tác Dược và trang thiết bị y tế 

Hoàn tất công tác đấu thầu thuốc cho các đơn vị y tế trong tỉnh 02 năm (2019 – 

2020). Thẩm định và tham mưu cấp giấy chứng chỉ hành nghề Dược, giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hành nghề Dược. Triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành về hành nghề 

Dược tư nhân, kê đơn thuốc,... Triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 

11 năm 2018 của Bộ Y tế “Quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc” cho các Công ty dược trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh công tác cung 

ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện. Quản lý các hoạt động liên quan đến thuốc gây 

nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, thông tin quảng cáo. Kiểm tra, giám 
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sát cơ sở điều trị Methadone tại thành phố Long Xuyên. Duy trì các mặt hoạt động kiểm 

tra chất lượng thuốc và mỹ phẩm trên địa bàn.   

Chuẩn bị danh mục trang thiết bị chuyên môn cho các đơn vị y tế trực thuộc từ 

nguồn vốn sự nghiệp năm 2019 và nguồn vốn của các đơn vị y tế mua sắm tập trung.  

5.2. Xây dựng cơ bản 

Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp: Mở rộng Bệnh viện Tim mạch An Giang 

(điểm cũ), Trụ sở 04 đơn vị y tế (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông 

– Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm dịch y tế 

quốc tế). Triển khai thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đồng bộ về 

nhân sự, khám chữa bệnh từ bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trạm y tế cấp xã. 

Tổng vốn kế hoạch năm 2019 bố trí cho Sở Y tế là: 39.387 triệu đồng (trong đó 

vốn xổ số kiến thiết: 35.000 triệu đồng, vốn đầu tư tập trung: 4.387 triệu đồng). Tính đến 

ngày 15/12/2019, đã giải ngân 35.626 triệu đồng, đạt 90,5% KH vốn (trong đó vốn 

XSKT là 33.227 triệu đồng, đạt 94,9% KH vốn; vốn đầu tư tập trung là 2.399 triệu đồng, 

đạt 54,7% KH vốn). Ước giải ngân đến ngày 31/01/2020 là 39.387 triệu đồng, đạt 100% 

KH vốn (trong đó vốn XSKT là 35.000 triệu đồng, đạt 100% KH vốn; vốn đầu tư tập 

trung là 4.387 triệu đồng, đạt 100% KH vốn). 

       5.3. Công tác Tổ chức cán bộ - Đào tạo: 

Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2019 

(280 chỉ tiêu). Chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức thi thăng hạng Chức danh nghề 

nghiệp viên chức hạng I, hạng II và xét thăng hạng Chức danh nghề nghiệp viên chức 

hạng III năm 2019. 

Rà soát đăng ký danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia 

đào tạo Sau đại học năm 2019 theo tinh thần Công văn số 1635-CV/BTCTU, ngày 

19/02/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 

Làm việc với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ để trao đổi, thống nhất nội dung 

về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tại tỉnh An Giang. 

Trình Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; phê 

duyệt khung danh mục vị trí việc làm đối với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

trực thuộc Sở Y tế; phê duyệt Đề án tinh giản biên chế công chức, viên chức, người lao 

động ngành Y tế giai đoạn 2015 - 2021. 

 Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án thành lập 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) An Giang. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết về Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2020 – 2025. 

 Ngành đã chủ động phối hợp với các trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí 

Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ, Khoa Y Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại 

học Phạm Ngọc Thạch, Đại học Trà Vinh, Cửu Long trong đào tạo cán bộ y tế (CBYT): 

Trong năm 2019, đã cử đào tạo sau đại học: 101 CBYT (Chuyên khoa I: 75, Chuyên 
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khoa II: 26); Đào tạo đại học chính quy theo địa chỉ sử dụng: 49 người (Bác sỹ đa khoa: 

38, Bác sỹ RHM: 02, Bác sỹ chuyên ngành hiếm: 09); Đào tạo đại học hệ liên thông: 16 

CBYT (Bác sỹ đa khoa: 12, Cử nhân Điều dưỡng: 03, Cử nhân Điều dưỡng phụ sản: 01). 

Tổ chức các lớp đào tạo liên tục cho các cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, phân 

công các bác sỹ, dược sỹ đào tạo theo địa chỉ sử dụng về công tác tại các đơn vị trực 

thuộc. 

      5.4. Công tác thanh tra: 

Công tác thanh tra triển khai thực hiện khá tốt kế hoạch, bám sát nội dung phương 

hướng, kế hoạch của ngành, phát hiện xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần nâng cao 

chất lượng quản lý nhà nước về y tế. 

 Thực hiện thanh kiểm tra: 

Trong năm 2019, thực hiện 31 cuộc thanh kiểm tra, gồm: 

- Thanh tra hành chính: thực hiện 04 cuộc tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Trung 

tâm y tế huyện Phú Tân, Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên và Trung tâm y tế thành phố 

Long Xuyên về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách Bảo 

hiểm y tế. 

- Thanh kiểm tra chuyên ngành: 27 cuộc (21 thanh tra, 06 kiểm tra) tại 390 cơ sở 

và 66 tổ chức về các lĩnh vực hành nghề khám chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và an toàn 

thực phẩm. Đã xử lý vi phạm 27 cơ sở (05 cơ sở kinh doanh thuốc, 09 cơ sở khám chữa 

bệnh và 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống) và 02 tổ chức (01 tổ 

chức khám chữa bệnh và 01 tổ chức kinh doanh thực phẩm) với số tiền xử phạt là 

394.975.000 đồng, trong đó thanh tra Sở Y tế xử lý 18 cơ sở và 02 tổ chức vi phạm với số 

tiền xử phạt là 383.235.000 đồng và Chi cục ATVSTP xử phạt 09 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm với số tiền là 11.740.000 đồng. 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Tiếp nhận và giải quyết 11 đơn, 

trong đó đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 04 đơn, xử lý: 07 đơn về 01 

phản ánh tiền nhận trực, 04 phản ánh về khám chữa bệnh, 01 kiến nghị về khám chữa 

bệnh và 01 đơn kiến nghị về kinh doanh mỹ phẩm. 

      5.5. Quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân: 

Tiếp tục thực hiện các quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 

cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Dược. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã xét cấp chứng chỉ hành nghề Y: 608 cá nhân, hành 

nghề Dược: 346 cá nhân; cấp giấy phép hoạt động cho 114 cơ sở hành nghề khám chữa 

bệnh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề: 819 cơ sở Dược.  

Đến nay tổng số cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trong tỉnh là: 3.648 cơ sở, gồm: 

1.823 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh (trong đó có 05 bệnh viện tư nhân với 580 

giường bệnh), 1.825 cơ sở hành nghề Dược và 285 cơ sở hành nghề YHCT. Các bệnh 

viện đa khoa tư nhân tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển quy mô. Các bệnh 

viện công lập tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, thực hiện tốt việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật 
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và đào tạo cho các cơ sở hành nghề Y ngoài công lập. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần 

Dược phẩm Agimexpharm cũng ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng dược 

phẩm, đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất dược liệu và thuốc từ dược 

liệu theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Ngành Y tế thường xuyên tổ chức các đợt thanh kiểm 

tra hành nghề Y, Dược ngoài công lập, phát hiện và nhắc nhở, xử lý kịp thời các vi phạm 

giúp cho các cơ sở hoạt động ngày càng đi vào nề nếp và nâng cao chất lượng hoạt động.  

5.6. Hợp tác Quốc tế :  

Tiếp tục thực hiện dự án sức khỏe sinh sản, các dự án phòng chống HIV/AIDS từ 

các nguồn tài trợ của Quỹ toàn cầu, AHF, BIDMC..., hợp tác với các tỉnh giáp biên giới 

của Vương quốc Campuchia về kiểm dịch y tế biên giới, phòng chống các dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân Campuchia sang điều trị. 

Tiếp nhận và triển khai thực hiện Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở 

rộng” do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ. 

      5.7. Công tác phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trong mùa nước nổi, đặc 

biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai,... 

Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu đảm bảo hoạt động 

chăm sóc sức khỏe giai đoạn trong và sau lũ. 

Công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế được thực hiện tốt, đảm bảo 

100% chất thải y tế được xử lý đạt yêu cầu. Tình hình sử dụng nước sạch và vệ sinh môi 

trường trong cộng đồng ngày càng được cải thiện. 

5.8. Công tác Tài chính 

- Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công năm 2018 của ngành y tế. Báo cáo đánh 

giá tình hình thực hiện chế độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018. Báo 

cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thẩm định báo cáo quyết toán kinh phí năm 2018 các đơn vị trực thuộc. Kiểm 

tra công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc theo kế hoạch; 

- Trình UBND phê duyệt phương án tự chủ các đơn vị giai đoạn 2019-2021. Lập 

quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chênh lệch tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 

72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp 

cấp tỉnh năm 2018. 

- Trình UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí bệnh viện đa khoa 

trung tâm An Giang theo Đề án “Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động 

của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh An Giang”. 

     5.9. Các công tác khác:  

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2018 và triển khai phương hướng 

kế hoạch năm 2019. Tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, tổng kết 

công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động thi đua năm 2019. Tổ chức Hội 

nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy Sở Y tế.  

 - Đánh giá xếp hạng đối với các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 
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- Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch ngành Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 25/10/2017 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Về 

công tác dân số trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). 

- Triển khai xây dựng dự thảo các đề án, kế hoạch theo Chương trình công tác năm 

2019 số 38/CTr-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang: Đề án 

thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) An Giang (đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 1914/QĐ-UBND ngày 06/8/2019); Đề án đảm bảo An ninh trật tự trong các cơ sở 

y tế (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 11/7/2019). 

- Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét chọn Thầy thuốc ưu tú, 

Thầy thuốc nhân dân năm 2019. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về các nội dung 

thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: Hỗ trợ tiền thù lao cho đối tượng người làm công tác phòng 

chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang (đã được ban hành tại Nghị quyết số 

07/2019/NQ-HĐND), Chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang 

(đã được ban hành tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND) và Giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh của 

nhà nước do địa phương quản lý (tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND). Hoàn chỉnh, 

tham mưu UBND tỉnh dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuốc 

trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. 

- Tham mưu UBND tỉnh, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác BHYT 

trong tình hình mới". 

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của 

Quốc Hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng 

chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

 - Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Y tế: 

Cổng thông tin điện tử ngành y tế An Giang, phần mềm quản lý khám chữa bệnh. Tiếp 

tục triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008 tại Sở Y tế. Tiếp tục thực hiện Đề án “Ứng dụng khoa học và công nghệ vào 

công tác hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) tại các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020” và ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp, 

tập huấn trực tuyến. Xây dựng kế hoạch, triển khai Thống kê y tế điện tử cho các đơn vị y 

tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Triển khai “Đẩy mạnh thanh toán các chi phí dịch vụ y tế 

không dùng tiền mặt” tại các đơn vị y tế. 

- Tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên đề trong và ngoài tỉnh. 

III. Nhận xét: 

Nhìn chung, từ đầu năm 2019 đến nay, ngành đã tập trung chỉ đạo và triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những chỉ tiêu cơ bản:      
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- Tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động hệ thống y tế, dân số tuyến huyện, củng 

cố, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở.     

- Chủ động trong công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

bệnh Sốt xuất huyết, Sốt phát ban nghi Sởi, Tay chân miệng, các bệnh nhiễm trùng 

đường tiêu hóa, hạn chế được số mắc các bệnh truyền nhiễm lưu hành, không để phát 

triển thành dịch lớn, không để các dịch bệnh mới phát sinh. Tổ chức thực hiện tốt các dự 

án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt 

động y tế cơ sở.  

- Đạt các chỉ tiêu UBND tỉnh giao về bác sỹ, giường bệnh và bảo hiểm y tế; đạt 

các chỉ tiêu cơ bản về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dân số - KHHGĐ. 

Mạng lưới Y học cổ truyền tiếp tục được củng cố đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. Thực hiện tốt hoạt động khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 

tuổi. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, chương 

trình hiến máu tình nguyện.  

- Công tác thanh kiểm tra được tăng cường, phát hiện xử lý, uốn nắn kịp thời 

những sai sót yếu kém trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành và hoạt động hành nghề 

Y, Dược tư nhân. 

- Thực hiện đạt tiến độ các đầu công việc theo Chương trình công tác của UBND 

tỉnh giao cho ngành.  

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của ngành y tế năm 2020 

     1. Mục tiêu chung 

 Tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát 

triển; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của 

nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh 

tật, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng dân số, góp phần vào cải thiện 

chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp 

tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

    2. Các chỉ tiêu y tế cơ bản     

 Căn cứ tình hình thực hiện công tác y tế năm 2019, ngành Y tế An Giang xây 

dựng các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020 như sau: 

TT Chỉ số TH  

2018 

Ước 

2019 

KH 

2020 

 Chỉ số đầu vào    

1. Số bác sỹ/10.000 dân (tính cả YT ngoài công lập)  7,33 8,6 (*) 9 

 Trong đó: số bác sỹ công lập/10.000 dân  5,41 6,4 6,8 

2. Số DSĐH/10.000 dân (tính cả YT ngoài công lập) 1,31 1,35 1,4 

 Trong đó số DSĐH công lập/10.000 dân 0,95 0,83 0,88 

3. Tỷ lệ khóm ấp có nhân viên y tế hoạt động (%) 100 100 100 

4. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ (%) 76,28 77,56 (**) 90 

5. Số giường bệnh/10.000 dân (không tính Trạm Y tế) 21,95 25,62 (*) 26 



 14 

TT Chỉ số TH  

2018 

Ước 

2019 

KH 

2020 

 Trong đó: + Giường bệnh viên công lập 19,45 22,58 22,97 

                  + Giường bệnh viên tư nhân 2,5 3,04 3,03 

6. Tỷ lệ cơ sở y tế có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu đáp 

ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong mùa lũ (%) 

100 100 100 

 Chỉ số hoạt động    

7. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ (%) 93,1 > 95 ≥ 95 

8. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (%) 79 91,02 99,4 

9. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (%) 83,17 86,2 90 

10. Tỷ lệ chất thải y tế tại các cơ sở y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn (%) 100 100 100 

 Chỉ số đầu ra    

11. Tỷ số tử vong mẹ (trên 100.000 trẻ đẻ sống) 33,64 30 < 30 

12. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống 6 6 6 

13. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống  11 11 11 

14. Quy mô dân số (triệu người) 2.164 1.909 (***) 1.912 

15. Mức giảm tỷ lệ sinh (‰) 0,05 0,05 0,05 

16. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%) 0,91 0,9 0,9 

17. Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái) 108,3 108,4 < 108,5 

18. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân (cân nặng/ tuổi) (%) (****) 12,1 11,7 11,4 

19. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi (chiều cao/ tuổi) (%) (****) 22,8 22,5 22,2 

20. Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng (%) 0,258 <0,3 <0,3 

(*): Kết quả thực hiện chỉ tiêu được tính trên dân số năm 2019 tỉnh An Giang theo Báo 

cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với dân số trung bình năm 

2019 toàn tỉnh là 1.908.601 người. 

(**): Tỷ lệ xã có biên chế bác sỹ (bao gồm trạm y tế xã và phòng khám khu vực trên địa 

bàn) là 77,56%. Đối với các xã còn lại, Trung tâm y tế các huyện có bố trí bác sỹ làm việc 2-3 

ngày/tuần. 

(***): Số liệu được lấy từ Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019. 

(****): Kết quả thực hiện năm 2018 được cung cấp thông qua số liệu công bố nhanh của 

Viện Dinh dưỡng. Năm 2019, đã thực hiện điều tra 30 cụm, đang chờ kết quả công bố từ Viện 

Dinh dưỡng. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp:  

Quán triệt và thực hiện tốt Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành TW Đảng (khóa XII) “ Về tăng cường công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Kế hoạch số 49-KH/TU, 27/4/2018 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành TW Đảng (khóa XII) “ Về công tác Dân số trong tình hình mới”.  

Căn cứ theo Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, các Chiến lược của lĩnh vực chuyên ngành; kế 
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hoạch số 139/KH-BYT của Bộ Y tế ban hành kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 646/QĐ-BYT ngày 13/02/2015 ban 

hành Kế hoạch hành động về chuẩn bị, ứng phó với thiên tai của ngành Y tế giai đoạn 

2015 – 2020, điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, ngành Y tế An Giang đề ra các giải pháp 

chủ yếu của kế hoạch năm 2019 như sau: 

    1. Củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới ngành y tế, đặc biệt là mạng lưới y tế 

cơ sở 

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế gồm y tế dự phòng; khám bệnh, chữa 

bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, trung tâm pháp y; y dược cổ truyền; sức 

khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân 

số - kế hoạch hóa gia đình.  

Kiện toàn và ổn định mô hình tổ chức hệ thống y tế từ tỉnh đến xã; vừa củng cố, 

kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, vừa phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu; tăng cường 

đầu tư phát triển y tế công lập đi đôi với việc khuyến khích và tạo điều kiện phát triển y 

tế ngoài công lập; phát triển y học hiện đại gắn với y học cổ truyền. Sắp xếp tổ chức các 

đơn vị Trung tâm Y tế huyện thành Trung tâm Y tế huyện đa chức năng (Khám chữa 

bệnh, dự phòng và dân số), sắp xếp lại mạng lưới Phòng khám đa khoa khu vực. 

Củng cố, phát triển mạng lưới y tế dự phòng theo hướng tập trung, thu gọn đầu 

mối đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm đủ khả 

năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các bệnh liên quan 

đến môi trường, lối sống. 

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh các tuyến; 

củng cố, nâng cao năng lực hoạt động các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa tuyến 

huyện, tiếp tục phát triển một số chuyên ngành bệnh viện tuyến tỉnh thông qua hình thức 

bệnh viện vệ tinh cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Tp HCM: tim mạch, mắt, sản 

nhi, chấn thương chỉnh hình, ngoại khoa gan mật…; nâng cao năng lực mạng lưới khám 

bệnh, chữa bệnh các bệnh viện chuyên khoa. Xây dựng cơ sở y tế kết hợp quân - dân y, 

đặc biệt là ở các khu vực biên giới. Củng cố, phát triển và hiện đại hóa mạng lưới vận 

chuyển cấp cứu ngoại viện trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, nâng cao chất 

lượng dịch vụ y tế trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt là khi có thiên tai xảy ra.   

     2. Tăng cường y tế dự phòng, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, phòng chống 

thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Tăng cường các hoạt động giám sát và kiểm soát các chất thải gây ô nhiễm môi 

trường; xử lý các chất thải y tế và các chất thải độc hại. Phối hợp các ngành chức năng, 

các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tác động của các yếu tố có 

hại đến sức khỏe như: Hút thuốc, lạm dụng rượu bia, tình dục không an toàn, chế độ ăn 

không hợp lý, ngộ độc thực phẩm... Phát triển đội ngũ thanh tra liên ngành và kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm.  
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Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hệ y tế dự phòng đủ khả năng kiểm soát tốt 

hơn các bệnh truyền nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế lao động, vệ sinh môi trường. 

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trung tâm y tế huyện đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn và bổ 

sung đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho công tác xét nghiệm, nâng cấp và chuẩn hóa 

các phòng xét nghiệm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương 

trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

Lồng ghép các hoạt động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 

với các chương trình y tế. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế xã, 

cộng tác viên, ... về công tác phòng chống lụt bão, kỹ thuật cấp cứu một số tai nạn thường 

xảy ra trong mùa lũ. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước, trong và sau lũ nhằm đảm 

bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch. Tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ, nhân viên ngành y tế về 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông cho cộng đồng 

nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe trước tác động của biến đổi khí hậu.  

Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng chống tai nạn, thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối 

nước, tự tử, bệnh nghề nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm.  

     3. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 

Triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải bệnh viện, thực hiện tốt bộ tiêu 

chí chất lượng bệnh viện và tăng sự hài lòng của người bệnh; từng bước thiết lập lại hệ 

thống chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh; phát triển mạng lưới bệnh viện chuyên 

khoa và các khoa ung bướu, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, sản nhi, lão khoa, phục 

hồi chức năng; chú trọng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

Thực hiện chăm sóc liên tục và toàn diện cho người bệnh; lấy người bệnh làm 

trung tâm; xây dựng chương trình bảo đảm và cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa 

bệnh; tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời các ý kiến của người bệnh và thân nhân người 

bệnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh. 

Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực ở các 

bệnh viện; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý bệnh viện. Phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị, tăng 

cường kiểm soát kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định kỹ thuật; hạn chế 

tối đa việc lạm dụng thuốc và công nghệ y tế; thực hiện các biện pháp phòng ngừa và 

giảm các tai biến, sai sót chuyên môn, bảo đảm an toàn cho người bệnh và minh bạch 

trong quản lý, hoạt động chuyên môn và phân bổ nguồn lực. Tăng cường giáo dục y đức, 

quy chế ứng xử cho cán bộ y tế. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tư, an toàn xã hội tại các 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh An Giang” (đã được UBND tỉnh phe duyệt tại Quyết định số 

1695/QĐ-UBND ngày 11/7/2019). Triển khai thực hiện Bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa 

khoa khu vực tỉnh. Tiếp tục thực hiện “Đẩy mạnh thanh toán các chi phí dịch vụ y tế 

không dùng tiền mặt” tại các đơn vị y tế. 
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Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền và 

kế hoạch hành động về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020; đẩy mạnh 

sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và dược liệu. Củng cố hệ thống tổ chức y dược 

cổ truyền từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền quy mô 

100 giường; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các khoa, tổ y học cổ truyền 

tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện; tăng cường hoạt động y học cổ truyền tại các trạm 

y tế. 

 Tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa theo lộ 

trình Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế tỉnh An Giang từ năm 2015 đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030. 

     4. Nâng cao công tác Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản: 

          Duy trì mức sinh thấp hợp lý, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, mở 

rộng cung cấp các dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc, chẩn đoán 

trước sinh và sơ sinh, giảm dị tật và bệnh bẩm sinh, đáp ứng nhu cầu dịch vụ KHHGĐ 

của người dân. Kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ theo phân tuyến kỹ thuật, đảm bảo 

cung cấp các gói dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu ở tất cả các tuyến, 

tăng khả năng tiếp cận dịch vụ CSSKSS có chất lượng. Nâng cao chất lượng công tác dự 

báo, xây dựng kế hoạch sử dụng phương tiện tránh thai hợp lý và cung cấp đủ dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, ổn định và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công 

tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tăng 

cường kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; nâng cao vai trò giám 

sát của cộng đồng trong thực hiện chính sách, pháp luật về dân số - sức khỏe sinh sản, kế 

hoạch hóa gia đình. 

Tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; cập nhật, cung cấp thông tin 

tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Tổ chức chính trị - xã hội và những người có uy tín 

trong cộng đồng. Triển khai mạnh, có hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục phù 

hợp với từng nhóm đối tượng. Mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục về dân số, sức 

khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Kết hợp tốt truyền thông đại chúng với truyền 

thông trực tiếp thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số. 

Nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin số liệu về dân số, sức khỏe sinh sản 

trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, số 

liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý ở các cấp. 

Huy động rộng rãi các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng tham gia công 

tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động tham gia 

các tổ chức, chương trình quốc tế; tích cực tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và 

kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế. 

     5. Phát triển nguồn nhân lực y tế: 

Tăng cường các hoạt động đào tạo và thực hiện tốt các cơ chế chính sách trong thu 

hút, đãi ngộ, sử dụng cán bộ để đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy hoạch phát 

triển ngành, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ người dân. Quản lý và sử dụng có hiệu 
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quả nguồn nhân lực y tế, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị.  

Tổ chức cấp, quản lý chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho cán bộ y tế và 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 

Tiếp tục chú trọng đào tạo hệ đào tạo theo địa chỉ, đào tạo bác sỹ, dược sỹ hệ tập 

trung 4 năm và đào tạo liên tục với quy mô hợp lý để đáp ứng nhu cầu cho vùng sâu, 

vùng xa. Bảo đảm đủ chức danh cán bộ cho các cơ sở y tế, đặc biệt cho các khu vực miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới. 

     6. Xây dựng hệ thống thông tin y tế: 

 Đầu tư phát triển công nghệ thông tin ngành y tế, từng bước xây dựng cơ sở dữ 

liệu và chuẩn hóa hệ thống thông tin y tế một cách đồng bộ, nâng cao chất lượng thông 

tin y tế (đầy đủ, chính xác, kịp thời, có độ tin cậy cao); tăng cường ứng dụng phần mềm 

trong quản lý, sử dụng số liệu thông tin y tế (tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu). Tăng 

cường phổ biến thông tin với các hình thức đa dạng và phù hợp với người sử dụng, tăng 

cường sử dụng thông tin cho quản lý trực tiếp ở các đơn vị, từng tuyến.   

 Đẩy mạnh thực hiện phần mềm trong thống kê y tế điện tử, quản lý khám chữa 

bệnh, thanh toán BHYT; thực hiện Đề án “Ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác 

hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa (telehealth) tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

An Giang giai đoạn 2016-2020”. 

      7. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế (bao gồm cả BHYT): 

Bảo đảm ngân sách Nhà nước cho y tế cho chi thường xuyên và đầu tư phát triển. 

Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực, đảm bảo cân đối ngân sách 

chi hợp lý, cân đối cho hoạt động thường xuyên và đột xuất của ngành. Nâng cao năng 

lực quản lý điều hành về tài chính của cán bộ quản lý các đơn vị y tế. Tăng cường quản lý 

quỹ khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở điều trị.  Duy trì và phát triển tốt các nguồn thu, 

đầy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc . 

Thực hiện hiệu quả các nguồn đầu tư từ các dự án hợp tác quốc tế.   

 Tiếp tục triển khai tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, trẻ 

em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số vùng kinh tế - xã hội khó khăn.  

Mở rộng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; thực 

hiện tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ, bảo đảm phù hợp với trình độ chuyên môn, chất 

lượng dịch vụ ở từng tuyến và khả năng chi trả của nhân dân; minh bạch giá dịch vụ y tế, 

phân định rõ phần chi từ ngân sách nhà nước và phần chi của người sử dụng dịch vụ y tế. 

Dự toán ngân sách y tế năm 2020: 

Tổng dự toán: 2.408 tỷ 837 triệu đồng, trong đó: 

a. Đầu tư phát triển:  

Tổng dự toán đầu tư công năm 2020 (các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư): 43 tỷ 

834 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, trong đó: 

 - Dự án mở rộng bệnh viện tim mạch An Giang (điểm cũ): 18 tỷ 401 triệu đồng 

(nguồn vốn xổ số kiến thiết).  
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 - Dự án trụ sở 4 đơn vị y tế: 25 tỷ 433 triệu đồng (nguồn vốn xổ số kiến thiết). 

 b. Chi sự nghiệp:  2.365 tỷ 003 triệu đồng, trong đó: 

* Từ ngân sách cấp: 476 tỷ 430 triệu đồng (không tính kinh phí mua BHYT cho 

người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi), trong đó: 

- Ngân sách Địa phương: 468 tỷ 199 triệu đồng. 

- Ngân sách Trung ương (CTMT Y tế - Dân số): 08 tỷ 231 triệu đồng. 

* Từ nguồn thu: 1.888 tỷ 573 triệu đồng, trong đó: 

- Viện phí (tính cả tiền thuốc): 1.725 tỷ 259 triệu đồng. 

- Phí, lệ phí, dịch vụ khác: 163 tỷ 314 triệu đồng. 

     8. Thuốc, vắc-xin và sinh phẩm y tế: 

Đảm bảo cung ứng thuốc, sử dụng thuốc an toàn hợp lý, hiệu quả. Tiếp tục thực 

hiện các chương trình chuẩn hóa và quản lý chất lượng thuốc: GMP, GLP, GSP, GPP. 

Tiếp tục thực hiện tốt đấu thầu thuốc, vật tư y tế tập trung. Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời 

thuốc, mỹ phẩm nhập lậu, thuốc giả, không rõ nguồn gốc…  

Tăng cường quản lý chất lượng thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, khuyến 

khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Tăng cường công tác quản lý giá thuốc, chấn 

chỉnh công tác đấu thầu thuốc. Cải cách, kiện toàn mạng lưới sản xuất, lưu thông, phân 

phối và cung ứng thuốc. Quản lý chặt chẽ quy chế kê đơn, bán thuốc tại các quầy thuốc, 

bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

     9. Trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng y tế: 

Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư, tranh thủ các nguồn vốn ODA, vốn huy 

động khác đầu tư trang thiết bị, phát triển chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị trong 

ngành theo quy hoạch phát triển của ngành, phù hợp theo từng tuyến. Tổ chức đào tạo, 

tập huấn,  nâng cao năng lực quản lý, sử dụng và bảo trì trang thiết bị cho các cơ sở y tế, 

đảm bảo các trang thiết bị đầu tư được đưa vào sử dụng phục vụ sức khỏe nhân dân có 

hiệu quả cao.   

Từ nguồn ngân sách tỉnh và tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương đẩy 

mạnh tiến độ xây dựng các công trình ngành Y tế. Đảm bảo thực hiện tốt, có hiệu quả 

việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, các 

Trung tâm Y tế huyện. Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

để hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng tỉnh, huyện, các đơn vị y tế tuyến tỉnh: Trụ sở 4 đơn 

vị y tế, Mở rộng Bệnh viện Tim Mạch An Giang (điểm cũ). Tiếp tục đầu tư xây dựng, 

nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho các phòng khám đa khoa khu vực, các trạm y tế xã, 

đặc biệt là các trạm mới thành lập, mới chia tách.  

     10. Tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành y tế 

 Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế ở các tuyến từ tỉnh 

đến xã, phường, thị trấn. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ quản lý. Đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, điều hành. Phân cấp quản lý rõ giữa các tuyến, cơ chế phối hợp thực hiện 
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giữa các đơn vị y tế trong tỉnh. Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm của cán bộ lãnh đạo các đơn vị y tế. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát thường 

xuyên và đột xuất các lĩnh vực của ngành. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, 

đánh giá kết quả hoạt động và thực hiện kế hoạch. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong 

sạch vững mạnh trong các cơ sở y tế, bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng nội bộ đoàn kết 

nhất trí. Xây dựng phong trào thi đua, đặc biệt là xây dựng các đơn vị, cá nhân điển hình 

tiên tiến trong ngành.   

     11. Tăng cường xã hội hóa công tác y tế: 

Tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các                       

ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức 

khỏe, vận động mọi người chủ động tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.  

           Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển xã hội hóa y tế. Khuyến khích 

đầu tư phát triển các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, đặc biệt là các bệnh viện đa 

khoa, chuyên khoa, các Phòng khám đa khoa tư nhân. Tăng cường thực hiện hiệu quả 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập tại các cơ sở y tế công lập, chủ động huy động các nguồn 

vốn xã hội hóa trong lĩnh vực khám chữa bệnh theo đúng quy định trong việc đầu tư nâng 

cấp trang thiết bị, mở rộng các dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng 

cao của nhân dân. Tăng cường phối hợp hoạt động cơ sở công lập - ngoài công lập trong 

lĩnh vực y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Y tế;  

- HĐND, UBND tỉnh;  

- VP Tỉnh ủy, Ban TGTU;  

- Sở KH&ĐT, Cục Thống kê; 

- Phòng PA 03-Công an tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế;  

- Các đơn vị Y tế tỉnh, huyện;  

- Các Phòng ban Sở Y tế;  
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Phụ lục 

Tình hình các bệnh truyền nhiễm (tính từ 01/01/2019 đến 30/11/2019) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số  3467 /BC-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2019  

của Sở Y tế An Giang) 
 

TT Tên bệnh 
11 tháng 2018 11 tháng 2019 So sánh cùng kỳ 2019 

Mắc Chết Mắc Chết Số mắc Số chết 

1 Tả 0 0 0 0 - - 

2 Thương hàn và phó thương hàn 35 0 36 0 Tăng 2,9% - 

3 Lỵ trực trùng 488 0 458 0 Giảm 6,1% - 

4 Lỵ amip 34 0 38 0 Tăng 11,8% - 

5 Sốt rét (trong tỉnh) 01 0 01 0 - - 

6 Tiêu chảy 5.143 0 4.881 0 Giảm 5,1% - 

7 Viêm não virus khác 06 01 08 0 Tăng 02 ca Giảm 01 ca 

8 Sốt xuất huyết Dengue 3.869 01 7.023 01 Tăng 81,5% - 

9 Viêm gan virus: A, B, C, D, E 340 0 256 0 Giảm 24,7% - 

10 Bệnh dại 0 0 0 0 - - 

11 Viêm màng não do não mô cầu 0 0 0 0 - - 

12 Thủy đậu - Zona 192 0 155 0 Giảm 19,3% - 

13 Bạch hầu 0 0 0 0 - - 

14 Ho gà 03 0 03 0 - - 

15 Uốn ván sơ sinh 0 0 0 0 - - 

16 Uốn ván khác 20 0 37 0 Tăng 17 ca - 

17 Liệt mềm cấp nghi bại liệt 07 0 18 0 Tăng 11 ca - 

18 Sởi 10 0 56 0 Tăng 45 ca - 

19 Quai bị 194 0 181 0 Giảm 6,7% - 

20 Rubella 02 0 04 0 Tăng 02 ca - 

21 Cúm thường 6.353 0 4.387 1 Giảm 30,9% - 

22 Cúm A H5N1 0 0 0 0 - - 

23 
Viêm giác mạc, kết mạc do 

Adeno virus 
57 0 02 0 Giảm 55 ca - 

24 Dịch hạch 0 0 0 0 - - 

25 Bệnh than 0 0 0 0 - - 

26 Xoắn khuẩn vàng da 0 0 0 0 - - 

27 Tay chân miệng 2.261 0 2.936 0 Tăng 29,9% - 

28 Bệnh liên cầu lợn ở người 01 0 01 0 - - 
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