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- Thực hiện công văn số 714/UBND-TH ngày 07/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc hướng dẫn Sở, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phát triển 

ngành năm 2021; 

- Theo nội dung công văn số 2022/SKHĐT-THQH ngày 29/9/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo ước kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2020 và 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch công tác y 

tế An Giang năm 2021 như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ 

VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2020 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Những tồn tại đầu kỳ trước khi xây dựng kế hoạch 2020 

Các yếu tố kinh tế - xã hội: Mức chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người 

giữa các khu vực và các nhóm đối tượng; tỷ lệ hộ nghèo một số nơi còn cao, nhất là 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; còn tồn tại một số tập quán, lối sống ảnh hưởng đến 

sức khỏe, dẫn đến bất bình đẳng về tình trạng sức khỏe, gánh nặng bệnh tật và khả 

năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

Về yếu tố môi trường, tự nhiên: Tình hình hạn hán, lũ lụt, thiên tai, biến đổi khí 

hậu, sạt lỡ, ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng.  

Về cung ứng dịch vụ y tế: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tăng 

về số lượng và chất lượng trong khi khả năng cung ứng dịch vụ y tế của ngành Y tế 

còn hạn chế, nhiều cơ sở y tế còn quá tải, cơ sở vật chất cần đầu tư xây dựng, cải tạo, 

nâng cấp, bổ sung trang thiết bị; việc kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế tại một số đơn 

vị chưa chặt chẽ dẫn đến những thiếu sót trong điều trị, cung ứng dịch vụ y tế.    

Về mô hình bệnh tật, ngoài các bệnh truyền nhiễm cần được tiếp tục giải quyết 

tốt, các bệnh không lây nhiễm, tác động của già hóa dân số làm tăng một số bệnh 

thường gặp ở người cao tuổi: tim mạch, xương khớp, đái tháo đường, sa sút trí tuệ...;  

các dịch bệnh mới, dịch bệnh lạ diễn biến khó lường. Đại dịch HIV/AIDS tuy vài năm 

gần đây bước đầu có dấu hiệu chựng lại nhưng diễn biến còn phức tạp, tình hình bệnh 

Lao còn khá nghiêm trọng. Những nguy cơ lây truyền các dịch bệnh nguy hiểm, các 

dịch bệnh mới diễn biến khó lường, đặc biệt An Giang là tỉnh có đường biên giới giáp 
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Campuchia, người dân thường xuyên qua lại, nên cũng luôn có nguy cơ lây truyền các 

dịch bệnh nguy hiểm qua biên giới. Ô nhiễm thực phẩm do sử dụng hóa chất cấm 

trong nuôi trồng, chế biến thực phẩm vẫn là vấn đề nhức nhối chưa được kiểm soát 

hiệu quả, nguy cơ tiềm ẩn của ngộ độc thực phẩm với số đông người mắc đối với bếp 

ăn tập thể tại các khu cụm công nghiệp. Một bộ phận nhân dân chưa hình thành thói 

quen tốt trong tự bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là điều kiện để các dịch bệnh 

luôn có nguy cơ bùng phát. Các vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe người 

cao tuổi, sức khỏe người tàn tật, sức khỏe vị thành niên đang đặt ra những nhiệm vụ 

phải phấn đấu.  

Tài chính y tế: Chi phí cho chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn trong khi đầu tư 

cho công tác chăm sóc sức khỏe còn thấp; các nguồn viện trợ nước ngoài cho Việt 

Nam ngày càng giảm dần. Phát triển Bảo hiểm y tế tuy có tăng nhưng vẫn còn chậm so 

với mức trung bình của toàn quốc, chưa gắn kết đồng bộ với lộ trình đổi mới cơ chế tài 

chính, trong thực hiện khám chữa bệnh BHYT cũng còn nhiều bất cập trong cơ chế 

quản lý, thanh toán chi phí, thủ tục hành chính. Phát triển kỹ thuật và nhu cầu chăm 

sóc sức khỏe tăng tạo nên tăng chi phí cho y tế. Khó khăn lớn của ngành Y tế là phải 

đảm bảo công bằng, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe và phát triển trong bối cảnh nền 

kinh tế thị trường với nhiều chính sách tác động đa chiều đến y tế. Điều chỉnh cơ chế 

tài chính theo hướng công bằng, đảm bảo cân bằng giữa phát triển y tế cơ sở, chăm sóc 

sức khỏe ban đầu với việc phát triển y tế chuyên sâu trong bối cảnh chi tiêu công cho y 

tế còn thấp.      

Nhân lực ngành y tế tuy có tăng về số lượng nhưng về chất lượng còn nhiều bất 

cập, cơ cấu chưa hợp lý, chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển. Chế độ thu hút 

đãi ngộ đối với cán bộ y tế chưa đủ mạnh, lương và phụ cấp cho cán bộ y tế còn thấp, 

không tương xứng với thời gian học tập, công sức lao động, môi trường lao động, điều 

kiện làm việc vất vả, nhất là khu vực nông thôn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số.    

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020 

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành đã tập trung chỉ đạo và triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những chỉ tiêu cơ bản:      

- Tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động mạng lưới tuyến y tế cơ sở, thực hiện sáp 

nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế 

huyện, thị xã, thành phố thảnh lập TTYT huyện đa chức năng (theo Quyết định số 

153/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- 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, đặc biệt là bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới vi-rút 

Corona (COVID-19), 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. Tuy nhiên, do tình hình dịch 

bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác triển khai một số hoạt động của các 

dự án trong chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chưa đạt tiến độ so với kế hoạch năm.  
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- Đạt các chỉ tiêu cơ bản về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dân số 

- KHHGĐ. 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.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý xử lý chất thải y tế, góp phần bảo vệ môi trường 

trong ngành Y tế. Nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và cộng đồng trong việc bảo vệ 

sức khỏe và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu. 

- Công tác thanh kiểm tra được tăng cường, phát hiện xử lý 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 đúng tiến độ các đầu công việc của UBND tỉnh giao cho ngành Y tế 

năm 2020 theo quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 về việc ban hành 

chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2.1. Cung ứng dịch vụ y tế 

2.1.1. Y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe 

Tình hình các bệnh truyền nhiễm:  

TT Tên bệnh 
8 tháng 2019 8 tháng 2020 So sánh cùng kỳ 2019 

Mắc Chết Mắc Chết Số mắc Số chết 

1 Sốt xuất huyết 3.981 0 1.568 0 Giảm 60,6% - 

2 Tả 0 0 0 0 - - 

3 Tay- Chân- Miệng 976 0 470 0 Giảm 51,8% - 

4 Cúm A/H5N1 0 0 0 0 - - 

Ngành đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, như Sốt xuất huyết, 

bệnh Tay-Chân-Miệng, bệnh Tả, Cúm A/H5N1, đặc biệt là bệnh Viêm đường hô hấp 

cấp tính do chủng mới vi-rút Corona (COVID-19), … Đẩy mạnh các hoạt động truyền 

thông phòng, chống dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, 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.  

Nhìn chung tình hình các bệnh truyền nhiễm trong 8 tháng đầu năm 2020 không 

có biến động, so với cùng kỳ năm 2019 số mắc SXH giảm 60,6%, không có tử vong, 

so với cùng kỳ trung bình 5 năm 2011-2015 số mắc SXH giảm 11,5% (số mắc SXH 

cộng dồn cùng kỳ trung bình 5 năm 2011-2015: 1.771ca). Số mắc bệnh TCM giảm 

51,8% so cùng kỳ năm 2019, không tử vong, so với cùng kỳ trung bình 5 năm 2011-

2015 số mắc TCM giảm 57,77% (số mắc TCM cộng dồn cùng kỳ trung bình 5 năm 

2011-2015: 1.113 ca).  

Bệnh COVID-19: từ khi bùng phát dịch đến nay có 5 trường hợp dương tính 

(Châu Phú: 2 ca; Chợ Mới: 01ca; Long Xuyên: 01ca; Tân Châu: 01 ca) đã được điều trị 

tại các tỉnh Trà Vinh, Tây Ninh, thành phố HCM. Cả 05 trường hợp đều là người dân đi 

về từ vùng dịch. Tính đến ngày 30/9/2020, ngành Y tế An Giang đã thực hiện xét 

nghiệm 9.869 mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ, các đối tượng từ vùng dịch trở 
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về nước, tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-COV2. Chưa ghi nhận 

trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh. 

Hầu hết các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa giảm so với năm 2019. Không ghi 

nhận trường hợp nào mắc bệnh SXH do virus Zika, Tả, Bạch hầu, Uốn ván sơ sinh, 

Cúm A (H5N1/H7N9), Liên cầu lợn, Ebola (chi tiết đính kèm phụ lục). Dự báo năm 

2020, tỷ lệ mắc Sốt xuất huyết và Tay-Chân-Miệng giảm hơn so với năm 2019, các 

dịch bệnh khác không có nhiều biến động. 

Bên cạnh đó, ngành Y tế còn tăng cường triển khai thực hiện các hoạt động dự 

phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, y tế 

trường học thông qua việc tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y 

tế - Dân số, Đề án người cao tuổi tại huyện/thị/thành phố và cơ sở, Đề án phòng chống 

đột quỵ, Chương trình Nha học đường,... 

a. Thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (gồm 08 dự án) 

a.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 31/8/2020 chưa ghi nhận trường hợp mắc sốt rét trên toàn tỉnh (cùng 

kỳ 2019: có 01 ca mắc sốt rét ngoại lai, không có tử vong). Thực hiện xét nghiệm tìm 

ký sinh trùng sốt rét 5.428 lam máu đạt 90,46% 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 31/8/2020, số bệnh nhân lao quản lý điều 

trị: 4.728 người đạt 69,89% KH năm, thu dung điều trị mới 2.146 bệnh nhân đạt 

77,78% KH năm (trong đó bệnh nhân lao mới AFB (+): 1.942 người đạt 79,81% KH 

năm). Tỷ lệ bệnh nhân lao các thể điều trị khỏi và hoàn thành điều trị là 94,2%. 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. Phát hiện bệnh nhân Phong mới: 06 người, không có 

bệnh nhân Phong mới tàn phế độ 2. Tổng số bệnh nhân Phong quản lý: 37 người, trong đó 

số người điều trị đa hóa: 05 người, chăm sóc tàn tật: 18 người. Tỉnh An Giang đạt tiêu 

chuẩn loại trừ bệnh Phong cấp tỉnh và huyện của Việt Nam theo các tiêu chí của Thông tư 

17/2013/TT-BYT ngày 06/06/2013 của Bộ Y tế. 

- 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 đến ngày 31/8/2020, tổng số bệnh 

nhân tăng huyết áp được quản lý điều trị hiện tại: 57.504 người, trong đó điều trị đạt 

mục tiêu: 36.750 người (đạt 72,6%).  

- 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. Trong 8 tháng đầu năm 2020 

phát hiện đưa vào quản lý mới: 4.882 người bệnh Đái tháo đường, số hiện đang còn 

quản lý điều trị: 31.518 người, trong đó điều trị đạt mục tiêu: 21.239 người. Tỷ lệ 

người mắc bệnh Đái tháo đường được phát hiện đạt 68,%, trong đó số được quản điều 

trị chiếm tỷ lệ: 79,9%.  

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

tâm thần tại 156 xã. Tổng số bệnh nhân quản lý điều trị: 1.135 người, trong đó số điều 
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trị ổn định là 752 người, tỷ lệ điều trị ổn định: 66,3% (KH: > 71%), tỷ lệ gây rối: 12% 

(KH: < 15%), tỷ lệ hành vi nguy hại: 6% (KH: < 12%), tỷ lệ mạn tính tàn phế: 9% 

(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. 

a.2. Dự án Tiêm chủng mở rộng:  

Tính đến ngày 31/8/2020, 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 19.362 cháu, đạt 64,7% KH năm; tiêm ngừa uốn ván cho 

phụ nữ có thai (VAT 2+): 14.069 người, đạt 47,04% KH năm. Thực hiện tiêm nhắc 

vaccin MR (sởi – rubella) cho trẻ 18 tháng tuổi: 15.931 trẻ đạt 52,76% KH năm, tiêm 

nhắc lại DPT mũi 4 (bạch hầu, ho gà, uốn ván) cho trẻ 18 tháng: 15.914 trẻ đạt 52,71% 

KH năm. 

a.3. Dự án Dân số và Phát triển 

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 31/8/2020:  

- Khám phụ khoa: 358.568 người, số lần khám phụ khoa là 454.663 lần, điều trị 

bệnh phụ khoa cho 67.944 lượt người.  

-  Khám thai: Tổng số lần khám thai: 151.688 lần, số lần khám thai trung bình của 

phụ nữ đẻ là 3,98 lần. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai từ 3 lần trở lên: 82%. 

- Tổng số phụ nữ đẻ: 21.587 người, trong đó do cán bộ y tế đỡ đẻ: 21.575 người 

(chiếm 99,94% số phụ nữ đẻ). Tỷ lệ sinh tại cơ sở y tế nhà nước là 84,58%, tại cơ sở y 

tế tư nhân chiếm tỷ lệ 15,36%, sinh tại nhà: 2 trường hợp, chiếm tỷ lệ 0,01%, số sinh 

không do cán bộ y tế đở đẻ: 12 trường hợp, chiếm tỷ lệ 0,05%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân 

nặng dưới 2.500 gram là 5,68%. Số trường hợp sinh khó chiếm tỷ lệ 37,17 %, tỷ lệ mổ 

lấy thai là 36,3 %. Số tai biến sản khoa: 154 trường hợp (băng huyết: 126, nhiễm 

khuẩn: 210, sản giật: 06, vỡ tử cung: 01) chiếm tỷ lệ 0,71% số phụ nữ đẻ.  

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...  

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

Tiếp tục thực hiện các đề án: 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. Qua đánh giá sơ bộ hoạt động của các đề án đạt kế hoạch 

năm, cụ thể như sau: 
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- Khám sàng lọc trước sinh cho 8.093 bà mẹ (tỷ lệ sàng lọc đạt 84,94% đối tượng), 

sàng lọc sơ sinh cho 10.409 trẻ em (tỷ lệ sàng lọc đạt 46,32% đối tượng). 

- Tỷ lệ giới tính khi sinh: 108,97. Tình hình thực hiện các biện pháp tránh thai hiện 

đại thực hiện đến hết tháng 09/2020: đình sản được 277/200 người, đạt 138,5%; đặt 

vòng 17.565/18.000 người, đạt 97,58%; thuốc cấy 152/200 người, đạt 76%; thuốc viên 

109.710/111.000, đạt 98,84%; thuốc tiêm 12.041/12.000, đạt 100,34%; bao cao su 

38.573/37.000, đạt 104,25%. 

- Duy trì: 78 câu lạc bộ người cao tuổi, toàn tỉnh có 15.561/19.500 người cao tuổi 

khám sức khỏe, đạt 79,80%; 156 câu lạc bộ tiền hôn nhân, khám sức khỏe tiền hôn 

nhân: 7.749/10.000 đối tượng chuẩn bị kết hôn, đạt 76,72% kế hoạch năm. 

a.4. Dự án An toàn thực phẩm  

Về công tác quản lý an toàn thực phẩm, từ đầu năm 2020 đến nay không ghi nhận 

vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn tỉnh.  

Ngành Y tế đã kết hợp các ngành chức năng thực hiện thanh, kiểm tra ATTP tại 

các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh 

An Giang, tính đến ngày 31/8/2020 đã kiểm tra 9.111 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 89% (cùng kỳ năm 2019 kiểm tra 8.033 cơ sở, tỷ lệ đạt VSATTP là 87,5%). 

Ngành tổ chức thực hiện tốt các đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Tết 

Nguyên Đán, các lễ hội,... Thực hiện tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 

qua phát thanh 8.679 lượt tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh, truyền hình: 23 lượt, nói 

chuyện chuyên đề về VSATTP 451 buổi với 2.448 người tham dự,... Thực hiện cấp 

chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho 340 cơ sở.    

Xây dựng kế hoạch và triển khai tháng hành động ATTP năm 2020. 

Nhìn chung công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong 09 tháng đầu năm 2020 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. 

a.5. Dư án  Phòng, chống HIV/AIDS 

Tính đến ngày 31/8/2020, số liệu cụ thể về HIV/AIDS như sau: 

 01/01/2019 đến 

31/8/2019 

01/01/2020 đến 

31/8/2020 

lũy tích từ 1993 

đến 31/8/2020 

Số người nhiễm HIV 270 187 11.603 

Số bệnh nhân AIDS 77 51 8.747 

Số tử vong 50 58 5.540 

So với cùng kỳ năm trước, số phát hiện HIV mới giảm 83 người (giảm 30,74%), 

số bệnh nhân AIDS giảm 26 người (giảm 33,77%), số tử vong tăng 08 người (tăng 

16%). 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 
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Châu và cơ sở cấp phát thuốc tại huyện Châu Phú. Tiếp tục thực hiện dự án hợp tác 

phòng chống HIV/AIDS từ nguồn tài trợ của Quỹ Toàn cầu. 

a.6. Dự án 6: 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 14.845 

đơn vị máu hiến tình nguyện.  

a.7. Dự án 7: 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. 

a.8. Dự án 8: 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. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời 

chuyển thông tin về hoạt động của ngành y tế, các thông điệp khuyến cáo phòng bệnh, 

các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và của địa phương trên tập san sức khỏe An Giang, 

trang web của Sở Y tế. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc truyền 

thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh 

viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới virus Corona trên hệ thống thông tin đại 

chúng1. 

b. Y tế cơ sở:  

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An 

Giang trong tình hình mới giai đoạn 2018-2025” đã được UBND tỉnh An Giang phê 

duyệt tại Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/5/2018. Có 77,56% trạm y tế xã có 

biên chế bác sỹ làm việc, 100% trạm y tế xã có y sỹ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 100% xã 

có cơ sở trạm, 100% thôn, bản, ấp có nhân viên y tế hoạt động, 93% xã đạt tiêu chí 

quốc gia về y tế xã. Số lượng thực hiện các dịch vụ phân tuyến kỹ thuật của trung tâm 

y tế huyện, trạm y tế xã ngày càng tăng, một số đơn vị đã thực hiện được một số kỹ 

thuật tuyến trên. 100% trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Tổ chức triển 

khai thực hiện Quyết định số 2559/QĐ-BYT ngày 20/4/2018 của Bộ Y tế về Kế hoạch 

tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường, hen suyễn, dự 

phòng, phát hiện sớm ung thư ... theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, 

phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020. 

2.1.2. Công tác khám chữa bệnh và y học cổ truyền: 

Mạng lưới khám, chữa bệnh tiếp tục được đầu tư phát triển, điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị các bệnh viện được cải thiện, phát triển chuyên môn kỹ thuật, nâng 

cao chất lượng khám, chữa bệnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám 

chữa bệnh được đẩy mạnh: triển khai thực hiện bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa 

                                                 
1 Truyền thông PC dịch bệnh Covid-19, SXH, TCM: Sinh hoạt nhóm: 3.211 lần với 49.023 lươt người 

tham dự, phát thanh: 7.534 lượt, nói chuyện chuyên đề: 201 cuộc với 10.392 lượt người tham dự, vãng 

gia hộ gia đình: 388.568 lần với 474.331 lượt người được truyền thông trực tiếp 
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khu vực tỉnh, duy trì hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa qua hệ thống robot. Mạng 

lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố hoàn thiện, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức 

khỏe ban đầu. 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 và đào tạo cho các cơ sở hành nghề y ngoài công lập. 

Đến tháng 9/2020, tổng số giường bệnh toàn tỉnh (tính cả BV tư nhân) là 4.990 

giường, tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân đạt 26,13 (trong đó giường bệnh tư nhân: 580 

giường đạt 3,03 giường/10.000 dân).  

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. Số liệu cơ bản khám 

chữa bệnh ước tính đến hết tháng 9/2020 như sau: Tổng số lần khám chung là 

6.283.294 lần. Tổng số lần khám bệnh tại các cơ sở điều trị trong tỉnh là 5.562.178 lần, 

đạt 66,13% kế hoạch năm. Thực hiện điều trị nội trú cho 241.544 bệnh nhân đạt 79,58% 

kế hoạch năm. 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.  

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

truyền tỉnh An Giang. 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). Bệnh viện YHCT quy mô 100 giường bệnh đã được khởi công đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất tại phường Bình Đức, TP. Long Xuyên.  

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

Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dự trù 

cơ số thuốc, củng cố nhân lực y tế phục vụ công tác phòng chống lụt bão nhằm đảm 

bảo đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân khi có thiên tai xảy ra và phòng chống 

dịch bệnh sau thiên tai. Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở 

y tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về vấn đề nước sạch 

và vệ sinh môi trường cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng 

về việc bảo vệ sức khỏe trong điều kiện biến đổi khí hậu.     

2.3. Công tác Tổ chức cán bộ - Đào tạo 

Triển khai thực hiện sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành 

phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 153/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 vào công tác tại Trung tâm Y tế thành 

phố Long Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên theo Kế hoạch số 3401/KH-SYT 

ngày 12/12/2019 của Sở Y tế (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

74/QĐ-UBND ngày 13/01/2020).  

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về “Chính sách thu hút nguồn nhân 

lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025” theo Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Trình Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 306 

người, xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” cho 05 người và xét tặng Bằng khen 

cho 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 

nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020”. 

2.4. Công tác Dược 

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,... 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. Duy trì các mặt hoạt 

động kiểm tra chất lượng thuốc và mỹ phẩm trên địa bàn. Tổ chức thẩm định lựa chọn 

nhà thầu cung cấp thuốc điều trị phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế 

công lập giai đoạn 2021-2022. 

2.5. Xây dựng cơ bản - trang thiết bị y tế. 

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

Nghiệm thu và bàn giao đơn vị thụ hưởng đưa vào sử dụng công trình Trụ sở Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Báo cáo đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 

xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.  

Kế hoạch vốn năm 2020 các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư là: 36.824 triệu 

đồng. Đã giải ngân đến ngày 30/9/2020 là: 27.822 triệu đồng đạt được 75,55% kế 

hoạch vốn. Trong đó:  

 - Dự án Mở rộng Bệnh viện Tim mạch An Giang: kế hoạch vốn 2020: 11.391 

triệu đồng (vốn XSKT), đã giải ngân đến ngày 15/9/2020 là: 6.769 triệu đồng đạt 

được 59,42% kế hoạch vốn. 

- Dự án Trụ sở 4 đơn vị Y tế: kế hoạch vốn 2020: 25.433 triệu đồng (vốn XSKT), 

đã giải ngân đến ngày 15/9/2020 là: 21.053 triệu đồng đạt được 82.78% kế hoạch vốn. 

Thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Viêm 

đường hô hấp cấp tính do chủng mới Corona (COVID-19). Trình UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

và chuyên dùng khác giai đoạn năm 2020 - 2022. Xét duyệt danh mục nhu cầu mua 

sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị năm 2020. Mở thầu hóa chất, sinh phẩm, vật tư y 

tế năm 2020 tại BVĐK trung tâm An Giang. 

2.6. 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. 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện 26 cuộc thanh, kiểm tra. Trong đó: 

- Thanh tra hành chính: 04 cuộc  

+ Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện chính 

sách Bảo hiểm y tế (02 cuộc): tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên và Trung 

tâm Y tế huyện Tịnh Biên. 
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+ Thanh tra về trách nhiệm thực hiện quy trình giám định y khoa (01 cuộc): tại 

Trung tâm Giám định y khoa. 

+ Thanh tra về việc thực hiện quản lý sử dụng viên chức, tài sản, tài chính và mua 

sắm (01 cuộc): tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành. 

- Thanh kiểm tra chuyên ngành: 22 cuộc thanh, kiểm tra. 

+ Thanh tra: 07 cuộc 

+ Kiểm tra: 15 cuộc 

+ Số đối tượng được thanh kiểm tra: 686 cơ sở và 12 doanh nghiệp (595 cơ sở 

kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, 90 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống (65 TTra, 25 KTra), 01 cơ sở khám chữa bệnh và 12 doanh nghiệp sản 

xuất thực phẩm). 

+ Những lĩnh vực được thanh kiểm tra: Hành nghề dược, chế phẩm diệt khuẩn, 

hành nghề khám chữa bệnh và an toàn thực phẩm. 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: tiếp nhận 06 lượt người với nội 

dung 03 phản ánh về Phòng khám đa khoa tư nhân thu tiền quá cao, 03 phản ánh về 

khám chữa bệnh và đã giải quyết.   

2.7. Công tác Kế hoạch – Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo 02 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của 

của Ban Chấp hành TW khóa XII về 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”, báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện đề án“Xây dựng và phát triển y tế cơ sở trong 

tình hình mới” theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính 

Phủ. Tham dự tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế về việc đánh giá kết quả thực 

hiện đề án Xây dựng và phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới. Xây dựng Kế hoạch Bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 - 2025. 

Thẩm định báo cáo quyết toán kinh phí năm 2019 các đơn vị trực thuộc. Tổng 

hợp nhu cầu và dự toán nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến công tác khám 

bệnh, chữa bệnh và nguồn thu của các đơn vị. Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020 cho các Bệnh viện tuyến tỉnh để mua sắm trang thiết bị phục vụ công 

tác điều trị người bệnh CoVid-19. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thực hiện các dự án 

năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

Báo cáo đánh giá hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 

2016-2020 và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021-2025; Xây dựng Kế hoạch Bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 - 2025. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí, hình thức mua sắm và kế hoạch 

phân bổ trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới vi-rút Corona (COVID-19) cho các đơn vị y tế; Trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ 

kinh phí mua thuốc chống lao năm 2020 trước tình hình Trung ương tạm ngưng cung 

ứng thuốc chống lao trong giai đoạn quý II-III/2020. 

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, phần 
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mềm thống kê y tế điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.. Thiết kế chuyên mục Cập nhật thông tin về 

tình hình dịch COVID-19 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Triển khai các đơn 

vị y tế trong tỉnh thực hiện việc gởi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống VNPT-iOffice 

theo quy định của UBND tỉnh. 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 Zoom Cloud 

Meeting trong hội họp, tập huấn trực tuyến. 

II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2020 

1. Những hạn chế, khó khăn tiếp tục giải quyết đến cuối năm 2020 

Thực hiện các giải pháp giản cách xã hội trong phòng chống địch bệnh COVID-

19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số hoạt động cung ứng dịch vụ y tế dự 

phòng: tiêm chủng mở rộng, các hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm. 

các bệnh xã hội…, giảm số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. 

Tình hình bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát vào 

các tháng cuối năm. Bên cạnh đó, tình hình tai nạn thương tích (như: đuối nước, điện 

giật, gãy xương,…), bệnh đường tiêu hóa, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trong 

mùa lũ cũng cần đặc biệt quan tâm.      

Tình hình nhân lực y tế tuyến y tế cơ sở còn thiếu tại một số địa phương, đặc biệt 

là thiếu bác sỹ.     

Việc thực hiện chỉ tiêu xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã còn một số hạn chế cần 

khắc phục: điều kiện cơ sở vật chất một số trạm y tế xuống cấp cần được sửa chữa, 

nâng cấp, điều kiện về nhân lực chuyên môn để thực hiện tốt khám chữa bệnh BHYT 

theo tiêu chí quốc gia Y tế xã.  

2. Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2020:  

Mạng lưới y tế cơ sở từng bước ổn định và dần đi vào hoạt động nề nếp, thực 

hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm. Các chỉ tiêu sức khỏe chung đạt kế hoạch. 

Riêng chỉ tiêu về biên chế bác sỹ trạm y tế xã có nhiều khó khăn, dự kiến tỷ lệ trạm y 

tế xã có bác sỹ chỉ đạt khoảng 90%.  

2.1. Các chỉ tiêu y tế cơ bản:   

TT 
Chỉ số 

TH 

2019 

KH 

2020 

Ước TH 

2020 

Chỉ số đầu vào 

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

Trong đó: số bác sỹ công lập/10.000 dân  6,7 6,8 6,9 

2 
Số DSĐH/10.000 dân (tính cả YT ngoài công lập) 1,48 1,52 1,52 

Trong đó số DSĐH công lập/10.000 dân 1,13 1,1 1,15 

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 (%) 77,56 100 90 

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) 25,64 26 26,13 

Trong đó: + Giường bệnh viên công lập 22,6 22,96 23,10 
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TT 
Chỉ số 

TH 

2019 

KH 

2020 

Ước TH 

2020 

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

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 

lũ (%) 

100 100 100 

                   Chỉ số hoạt động 

8 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ (%) 85,7 ≥ 95 95 

9 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (%) 91,02 100 99,4 

10 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (%) 87,87 90 90 

11 
Tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được cán bộ y tế đỡ đẻ trong mùa 

lũ (%) 
99,9 99,9 99,9 

12 
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 

13 Tỷ số tử vong mẹ (trên 100.000 trẻ đẻ sống) 20,19 ≤ 30 24 

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) (*) 1.907 1.911 1.909  

17 Mức giảm tỷ lệ sinh (‰) 0,05 0,03 0,03 

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

19 Tỷ lệ giới tính khi sinh (trai/100 gái) 108,4 108,5 108,5 

20 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân (cân nặng/ 

tuổi) (%) (**) 
11,7  11,4 11,4 

21 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi (chiều cao/ 

tuổi) (%) (**) 
22,4 22,2 22,2 

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

 (*): Số liệu dân số theo công văn số 85/CTK-DSVX V/v Thông báo số liệu DSTB điều 

chỉnh 10 năm (2010-2019) và ước tính DSTB năm 2020-2025. 

(**): Kết quả thực hiện năm 2019, đã thực hiện điều tra 30 cụm, đang chờ kết quả công 

bố từ Viện Dinh dưỡng, số liệu tạm ước tính . 

2.2. Công tác y tế dự phòng:  

2.2.1. Tình hình dịch bệnh :  

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng đều 

giảm so cùng kỳ năm 2019. Dự báo năm 2020, tỷ lệ mắc Sốt xuất huyết và Tay chân 

miệng giảm so với năm 2019, các dịch bệnh khác không có nhiều biến động.  

2.2.2. Thực hiện các dự án thuộc Chương trình Y tế - Dân số:      

Thực hiện đạt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của chương trình. 

2.3. Hoạt động khám chữa bệnh:  

Thực hiện đạt các chỉ tiêu khám chữa bệnh, dự báo 3 tháng cuối năm số bệnh 

nhân khám và điều trị ở các cơ sở y tế công lập tiếp tục ở mức cao.  
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TT Mục tiêu - chỉ tiêu 
ĐV 

tính 

KH 

2020 

TH 9 tháng 

năm 2020 

Ước TH 

năm 2020 

1 

Tổng số lần khám chung Lần 9.749.166 6.283.294 9.750.000 

Bình quân số lần khám/người 

dân/năm 
Lần 5,1 - 5,11 

2 

Tổng số lần khám bệnh Lần 8.411.044 5.562.178 8.412.000 

Bình quân số lần khám bệnh/ 

người dân/năm 
Lần 4,4 - 4,4 

3 Số người điều trị nội trú người 303.500 241.544 304.000 

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 

2.4. Công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Dân số - KHHGĐ 

Hoạt động bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em duy trì tốt, đạt hầu hết các chỉ tiêu cơ 

bản theo kế hoạch năm.     
 

TT Mục tiêu - chỉ tiêu 
ĐV 

tính 

KH 

2020 

TH 9 tháng 

năm 2020 

Ước TH 

năm 2020 

1 Mức giảm tỷ lệ sinh ‰ 0,03 0,03 0,03 

2 
Tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 

trẻ gái) 
 108,5 108,97 108,5 

3 Tỷ lệ sàng lọc trước sinh Người 9.528 
8.093 

(84,94%) 
9.528 

4 Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh Người 22.471 
10.409 

(46,32%) 
22.471 

5 
Số người mới thực hiện biện pháp tránh 

thai hiện đại trong năm 
người 178.400 178.318 178.400 

2.5. 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 lũ, 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. 

2.6. Công tác tài chính: 

Tổng ngân sách y tế năm 2020 ước tính là: 2.338,037 tỷ đồng, trong đó:  

- Ngân sách cấp: 487,873  tỷ đồng, trong đó: 

+ Đầu tư phát triển: 36,824 tỷ đồng (các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư) 



14 

 

 

+ Chi sự nghiệp, quản lý hành chính, khác: 444,922 tỷ đồng.  

+ Chương trình Mục tiêu Y tế- Dân số ( kinh phí TW cấp): 6,127 tỷ đồng 

- Các khoản thu sự nghiệp: 1.850,164 tỷ đồng, trong đó:  

   + Thu viện phí: 1.628,665 tỷ đồng (trong đó tiền thuốc: 689,612 tỷ đồng).  

   + Phí, lệ phí, khác: 221,499 tỷ đồng.  

Nhìn chung tình hình thu chi ngân sách năm 2020 thực hiện đạt kết quả khá tốt, 

tình hình thực hiện dự toán nguồn kinh phí ngân sách sự nghiệp y tế cấp cho khám chữa 

bệnh đảm bảo theo đúng dự toán, thực hiện các nguồn thu đạt chỉ tiêu kế hoạch. Ngành 

Y tế thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm chi tiêu ngân sách phục vụ mục tiêu kiềm chế 

lạm phát, đẩy mạnh thực hiện cơ chế chủ tài chính tại các đơn vị y tế công lập.  

3. Những giải pháp chủ yếu để thực hiện 3 tháng cuối năm 2020 

Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh COVID-19, 

Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, bệnh Tả, Sốt xuất huyết do vi-rút Zika và các bệnh 

lây truyền theo đường nước. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục vụ công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19, Sốt xuất huyết, TCM, bệnh Tả, Cúm A/H5N1, Sốt xuất 

huyết do vi-rút Zika, MERS- CoV. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm dịch y tế 

biên giới. Thực hiện hoàn thành các mục tiêu chương trình Y tế - Dân số và các công 

tác trọng tâm của Ngành. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra ATTP trên địa bàn 

tỉnh. Triển khai thực hiện chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em và phụ nữ 

mang thai đợt 2/2020; tiến hành điều tra dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.  

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trong tình hình 

mới trên địa bàn toàn tỉnh và báo cáo kịp thời Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý 

kiến chỉ đạo; Phối hợp liên ngành thực hiện tổ chức cách ly người trở về địa phương từ 

các Quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19.  

Tập trung thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chống quá tải tại các bệnh 

viện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện phát triển mạng lưới 

phòng chống bệnh mạch vành cấp và đột quỵ, 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 

phê duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 11/7/2019). Triển khai ứng dụng 

phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế thành 

phố Long Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên; Phối hợp Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ về việc đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo nhu cầu xã hội và hệ 

liên thông năm 2020; mở các lớp đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn tại An Giang. 

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Theo dõi, đôn 

đốc thực hiện xây dựng các công trình do Sở Y tế làm chủ đầu tư.  

Theo dõi tình hình diễn biến lũ lụt, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, thực 

hiện tốt chăm sóc sức khỏe nhân dân mùa nước nổi.    

Tiếp tục triển khai và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử ngành y tế An 

Giang. Tiếp tục duy trì thực hiện các quy trình ISO 9001:2008 tại Sở Y tế. Triển khai 

Kế hoạch tập huấn phần mềm Thống kê y tế điện tử theo Thông tư 37/2019/TT-BYT 

cho các đơn vị y tế. 
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Hoàn thành các đầu công việc của UBND tỉnh giao cho ngành y tế năm 2020 

theo quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 về việc ban hành chương trình 

công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng kế hoạch công tác Y tế 

năm 2021.  

Tổ chức kiểm tra công tác y tế năm 2020 các đơn vị trong ngành, chuẩn bị tổng 

kết công tác năm 2020. 

Thanh kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân. 

 

Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH Y TẾ AN GIANG NĂM 2021 

 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 05 năm 2021-2025, là năm có ý 

nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm2021-2025, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 sẽ tạo tiền 

đề thuận lới cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm2021-2025.  

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

NĂM 2021 

Năm 2021, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và đầy đủ hơn, 

dự báo tình hình thế giới và trong nước, bên cạnh những yếu tố mới, tạo ra những 

thuận lợi cho sự phát triển, nhưng cũng có nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua.  

1. Thuận lợi:  

Thuận lợi cơ bản nhất của ngành Y tế là các chủ trương chính sách của Đảng và 

Nhà nước xác định rõ mục tiêu phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân. Đảng, Quốc hội và Chính phủ ngày càng quan tâm đến ngành Y tế, xác 

định rõ vai trò quan trọng của sức khỏe trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, coi đầu tư cho sức khỏe là đầu tư trực tiếp cho phát triển bền vững. Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU và Kế hoạch số 49-KH/TU 

ngày 27/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

25/10/2017 về “Tăng cướng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân trong tình hình mới” và “Công tác Dân số trong tình hình mới”.  

Hệ thống Pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe ngày càng hoàn thiện; nhiều 

Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 

hướng dẫn của các Bộ ngành đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh 

bạch cho quá trình xây dựng và phát triển hệ thống y tế.  

Tổ chức mạng lưới y tế được củng cố. kiện toàn, đã dần đi vào hoạt động ổn 

định, là điều kiện để phát triển trong thời gian tới.    

Kinh tế đất nước sẽ phục hồi sau dịch bệnh COVID-19, tiếp tục phát triển trong 

điều kiện chính trị và xã hội ổn định, nông thôn Việt Nam có nhiều đổi mới tạo điều 

kiện để đảm bảo an sinh xã hội, đầu tư cho y tế. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng giúp cho người dân có thêm nhiều lựa chọn các loại thuốc, dịch vụ 

y tế có chất lượng cao ngay trong nước. Cơ chế thị trường từng bước được hoàn thiện 
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và vận hành thuận lợi hơn. Nhiều chủ trương, chính sách và pháp luật được ban hành 

và đi vào cuộc sống, tạo môi trường và động lực phát triển cho ngành.  

Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, các phương tiện thông tin hiện 

đại phát triển nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận các 

cơ sở y tế cũng như các kiến thức về chăm sóc, nâng cao sức khỏe. 

Chủ trương xã hội hóa y tế ngày càng được đẩy mạnh, hành lang pháp lý ngày 

càng hoàn thiện, huy động được các nguồn lực của cộng đồng tham gia vào lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức 

xã hội ngày càng quan tâm và thể hiện rõ trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân. Việc đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe tiếp tục phát 

triển, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế ngoài công lập nâng cao chất lượng hoạt động, 

góp phần cùng y tế công lập từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng 

với chất lượng ngày càng cao hơn của mọi tầng lớp nhân dân theo hướng công bằng và 

hiệu quả.         

2. Khó khăn thách thức:  

Bên cạnh những mặt thuận lợi, còn nhiều khó khăn và thách thức như:  

- Tình hình kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng dưới tác động của  dịch bệnh 

COVID-19 có những tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của đất nước ta.  

- Các yếu tố kinh tế - xã hội, mức chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người 

giữa các khu vực và các nhóm đối tượng lớn dẫn đến bất bình đẳng về tình trạng sức 

khỏe, gánh nặng bệnh tật và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khó khăn 

lớn của ngành Y tế là phải đảm bảo công bằng, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe và 

phát triển trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với nhiều chính sách tác động đa chiều 

đến y tế. Điều chỉnh cơ chế tài chính theo hướng công bằng, đảm bảo cân bằng giữa 

phát triển y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu với việc phát triển y tế chuyên sâu 

trong bối cảnh chi tiêu công cho y tế còn thấp.     

- Về yếu tố môi trường, tự nhiên: Tình hình hạn hán, lũ lụt, thiên tai, biến đổi khí 

hậu, xâm nhập mặn, sạt lỡ, thay đổi điều kịên vệ sinh môi trường tác động đến phát 

sinh các dịch bệnh. Đồng thời, là tỉnh có đường biên giới giáp Campuhia gần 100 km, 

người dân thường xuyên qua lại, nên cũng luôn có nguy cơ lây truyền các dịch bệnh 

nguy hiểm qua biên giới.   

- 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 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. 

- Về cung ứng dịch vụ y tế: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng 

tăng về số lượng và chất lượng trong khi khả năng cung ứng dịch vụ y tế của ngành Y 

tế còn hạn chế, cơ sở y tế còn quá tải, cơ sở vật chất cần đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng 

cấp, bổ sung trang thiết bị; việc kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế tại một số đơn vị sự 

nghiệp y tế còn chưa chặt chẽ, cung ứng dịch vụ y tế còn có những bất cập trong quản 

lý, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.     
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- Về mô hình bệnh tật, ngoài các bệnh truyền nhiễm cần được tiếp tục giải quyết 

tốt, các bệnh không lây nhiễm, tác động của già hóa dân số làm tăng một số bệnh 

thường gặp ở người cao tuổi: tim mạch, xương khớp, đái tháo đường, sa sút trí tuệ...; 

tai nạn thương tích ngày càng tăng, các dịch bệnh mới, dịch bệnh lạ diễn biến khó 

lường. Đại dịch HIV/AIDS tuy vài năm gần đây bước đầu có dấu hiệu chựng lại nhưng 

diễn biến còn phức tạp, các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống 

HIV/AIDS ngày càng giảm cả về quy mô và nguồn kinh phí đã ảnh hưởng đến hoạt 

động của chương trình phòng chống HIV/AIDS. Tình hình bệnh Lao còn khá nghiêm 

trọng. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là cơ hội cho ngành Y tế phát triển, 

tuy nhiên cũng có không ít khó khăn, thách thức: những nguy cơ lây truyền các dịch 

bệnh nguy hiểm, các dịch bệnh mới diễn biến khó lường, đặc biệt An Giang là tỉnh có 

đường biên giới giáp Campuchia, người dân thường xuyên qua lại, nên cũng luôn có 

nguy cơ lây truyền các dịch bệnh nguy hiểm qua biên giới. Quản lý an toàn vệ sinh 

thực phẩm còn nhiều bất cập, ô nhiễm thực phẩm do sử dụng hóa chất cấm trong nuôi 

trồng, chế biến thực phẩm vẫn là vấn đề nhức nhối chưa được kiểm soát hiệu quả. Một 

bộ phận nhân dân chưa hình thành thói quen tốt trong tự bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe là điều kiện để các dịch bệnh luôn có nguy cơ bùng phát. Các vấn đề về chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe người tàn tật, sức khỏe vị 

thành niên đang đặt ra những nhiệm vụ phải phấn đấu.  

- Tài chính y tế: Chi phí cho chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn trong khi đầu tư 

cho công tác chăm sóc sức khỏe còn thấp; các nguồn viện trợ nước ngoài cho Việt 

Nam ngày càng giảm dần. Phát triển Bảo hiểm y tế tuy có tăng nhưng vẫn còn chậm so 

với mức trung bình của toàn quốc, chưa gắn kết đồng bộ với lộ trình đổi mới cơ chế tài 

chính, trong thực hiện khám chữa bệnh BHYT cũng còn nhiều bất cập trong cơ chế 

quản lý, thanh toán chi phí, thủ tục hành chính. Phát triển kỹ thuật và nhu cầu chăm 

sóc sức khỏe tăng tạo nên tăng chi phí cho y tế trong khi chi tiêu công cho y tế chưa 

cao; giá viện phí chưa thực hiện đầy dủ các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến lộ trình 

thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ tại cac đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nhân lực ngành y tế tuy có tăng về số lượng nhưng về chất lượng còn nhiều bất 

cập, cơ cấu chưa hợp lý, chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển, chính sách thu 

hút cán bộ y tế cho tuyến y tế cơ sở chưa đủ mạnh, chưa có chính sách quy định về 

thực hiện nghĩa vụ tại tuyến y tế cơ sở đối với cán bộ y tế công lập, mặt khác tác động 

của nền kinh tế thị trường đã có ảnh hưởng trong thu hút, dịch chuyển cán bộ y tế 

tuyến y tế cơ sở có trình độ đại học, sau đại học sang khu vực y tế tư nhân.    

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NGÀNH Y TẾ AN GIANG NĂM 2021 

1. Mục tiêu chung: 

Tiếp tục phát triển sự nghiệp y tế tỉnh An Giang từng bước hiện đại, hoàn chỉnh 

theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và 

đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, phát triển tốt về thể 

chất, tinh thần, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, 

góp phần tăng chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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2. Các chỉ tiêu y tế cơ bản:     

Căn cứ tình hình thực hiện công tác y tế 9 tháng đầu năm 2020, ước tính khả 

năng thực hiện cả năm 2020, ngành Y tế An Giang xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu của 

năm 2021 như sau: 
 

TT Chỉ số 
TH 

2019 

Ước 

2020 

KH 

2021 

Chỉ số đầu vào 

1 
Số bác sỹ/10.000 dân (tính cả YT ngoài công lập)  8,6 9 9,4 

Trong đó: số bác sỹ công lập/10.000 dân  6,7 6,9 7,1 

2 
Số DSĐH/10.000 dân (tính cả YT ngoài công lập) 1,48 1,52 1,4 

Trong đó số DSĐH công lập/10.000 dân 1,13 1,15 1,17 

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 (%) 77,56 90 100 

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) 25,64 26 26,10 

Trong đó: + Giường bệnh viên công lập 22,6 23 23,07 

                 + Giường bệnh viên tư nhân 3,04 3.03 3,03 

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 lũ (%) 

100 100 100 

Chỉ số hoạt động 

8 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ (%) 85,7 95 ≥ 95 

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

10 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (%) 87,87 90 91 

11 
Tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được cán bộ y tế đỡ đẻ trong 

mùa lũ (%) 
99,9 99.9 100 

12 
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 

13 Tỷ số tử vong mẹ (trên 100.000 trẻ đẻ sống) 20,19 24 ≤ 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) 1.907  1.909  1.911 

17 Mức giảm tỷ lệ sinh (‰) 0,03 0,03 0,03 

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

19 Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái) 108,4 108,5 108,6 

20 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân (cân nặng/ 

tuổi) (%)  
11,7 (**) 11,4 11 

21 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi (chiều cao/ 

tuổi) (%) 

22,4 

(**) 
22,2 21,8 

22 Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng (%) 0,3 < 0,3 <0,3 
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(*): Số liệu dân số theo công văn số 85/CTK-DSVX V/v Thông báo số liệu DSTB điều 

chỉnh 10 năm (2010-2019) và ước tính DSTB năm 2020-2025. 

(**): Kết quả thực hiện năm 2019, đã thực hiện điều tra 30 cụm, đang chờ kết quả công 

bố từ Viện Dinh dưỡng, số liệu ước tính . 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

Tiếp tục 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 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 2021 như sau: 

1. Củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới ngành y tế 

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. Hoàn 

thiện, củng cố hoạt động các Trung tâm Y tế huyện đa chức năng để thực hiện tốt chức 

năng nhiệm vụ về: khám chữa bệnh, dự phòng, dân số và phát triển.   

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. 

2. Nâng cao năng lực y tế dự phòng, thực hiện tốt chương trình mục tiêu Y tế - 

Dân số, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khoẻ tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân  

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe như: ăn uống hợp vệ sinh, 

không hút thuốc lá, thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tác hại của thuốc 
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lá, rượu, bia, đồ uống có cồn khác; tăng cường vận động thể lực, luyện tập thể dục thể 

thao; tổ chức các chương trình, mô hình vận động thể lực tại cộng đồng, nơi làm việc, 

nhà trường. 

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, , thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh 

giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc. 

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực 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.  

Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện chăm sóc sức khỏe trẻ 

em và học sinh: Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, an toàn cho mọi trẻ em trong diện tiêm 

chủng. Giáo dục thay đổi hành vi cho học sinh về dinh dưỡng hợp lý, hạn chế các thực 

phẩm không có lợi cho sức khỏe; xây dựng thực đơn và tổ chức các bữa ăn bảo đảm 

dinh dưỡng tại trường học; định kỳ theo dõi tình trạng dinh dưỡng, kiểm tra sức khỏe; 

chăm sóc mắt cho trẻ em. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và giảm muối trong khẩu phần ăn 

phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt; chăm 

sóc dinh dưỡng cho 1.000 ngày vàng đầu đời; giám sát tình trạng dinh dưỡng, bổ sung vi 

chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai; phát hiện và giải quyết kịp thời 

các vấn đề dinh dưỡng trong tình trạng khẩn cấp.  

Nâng cao năng lực hoạt động tuyến y tế cơ sở là tuyến đầu trong phòng bệnh, 

chăm sóc sức khỏe, tạo niềm tin cho người dân vào y tế cơ sở. Triển khai thực 

hiện trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, phòng khám bác sỹ gia 

đình làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và khám, chữa bệnh 

cho nhân dân trên địa bàn. Triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống công nghệ thông 

tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, quản lý, theo dõi hồ sơ 

sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán BHYT. Thực hiện tốt công tác 

quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, định kỳ kiểm tra sức khỏe và quản lý điều trị môt 

số bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD…Thực hiện 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, chăm sóc dài hạn.  

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

với các chương trình y tế. 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.  Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hóa 

chất độc hại đến sức khỏe con người. Tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhà 

tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân rửa tay với xà phòng. 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 



21 

 

 

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.  

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, đầy mạnh các giải 

pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, duy trì và phát triển các bệnh viện tuyến tỉnh 

làm bệnh viện vệ tinh cho các BV tuyến Trung ương, thực hiện tốt công tác chuyển 

giao kỹ thuật cho tuyến dưới, hỗ trợ chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa bệnh viện 

công và bệnh viện tư, nâng cao năng lực thực hiện danh mục kỹ thuật của từng tuyến 

có chọn lọc ưu tiên phát triển theo từng giai đoạn phù hợp, từng bước tiến tới đảm bảo 

chất lượng dịch vụ đồng đều giữa các tuyến. 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. Phấn đấu đến năm 2025, Bệnh viện 

đa khoa trung tâm An Giang là Bệnh viện hạng một,  

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, triển khai thực hiện nhân rộng mô hình Bệnh án điện tử tại 

các bệnh viện có điều kiện. Đẩy mạnh thanh toán các chi phí dịch vụ y tế không dùng 

tiền mặt tại các đơn vị y tế. 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.  

Tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, tăng cường phối hợp 

quân dân y, phát huy thế mạnh y tế của lực lượng vũ trang; triển khai các mô hình tổ 

chức linh hoạt, phù hợp để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, 

vùng xa, biên giới. 

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 phê duyệt tại Quyết 

định số 1695/QĐ-UBND ngày 11/7/2019).  

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; 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; từng bước hoàn thành xây dựng và đưa vào 

hoạt động 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. 
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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 chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản: 

Duy trì mức sinh thấp hợp lý, nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới, 

đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới 

tính khi sinh. Mở rộng cung cấp các dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe, tư vấn 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. 

Phát triển mạnh chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế,  khuyến khích phát 

triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Bảo đảm các nhóm dân số đặc thù như trẻ em, 

người khuyết tật, người bị di chứng chiến tranh, người cao tuổi, đồng bào dân tộc ít 

người, người di cư… được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.  

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 khỏe người dân. Quản lý và sử dụng 

có hiệu 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.  
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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 theo đơn đặt hàng, 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. 

Thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 

2020-2025 theo Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

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 hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa tại các cơ 

sở y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Thực hiện Bệnh án điện tử tại các Bệnh viện, Trung 

tâm Y tế huyện có đủ điều kiện. 

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, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp 

y tế công lập. 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, người nhiễm HIV/AIDS.  

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 2021: 

Tổng dự toán: 2.511 tỷ 393 triệu đồng, trong đó: 

a. Đầu tư phát triển: 22.294 triệu đồng 



24 

 

 

Tổng dự toán đầu tư công năm 2021 (các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư): 

22.294  triệu đồng (nguồn vốn xổ số kiến thiết) cho dự án cung cấp trang thiết bị cho 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang.  

 b. Chi sự nghiệp:  2.489 tỷ 099 triệu đồng, trong đó: 

* Từ ngân sách cấp: 453 tỷ 500 triệu đồng (không tính kinh phí mua BHYT 

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

- Ngân sách Địa phương: 447 tỷ 373 triệu đồng. 

- Ngân sách Trung ương (CTMT Y tế - Dân số): 06 tỷ 127 triệu đồng. 

* Từ nguồn thu: 2.035 tỷ 599 triệu đồng, trong đó: 

- Viện phí (tính cả tiền thuốc): 1.79 tỷ 227 triệu đồng. 

- Phí, lệ phí, dịch vụ khác: 245 tỷ 372 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: Xây dựng 

mới Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm- mỹ phẩm và thực phẩm, Bệnh viện y học 

cổ truyền, mở rộng, nâng cấp 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.   

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 
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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 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. 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 cơ chế tự chủ 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.  

IV. KIẾN NGHỊ 

1. Bộ Y tế 

Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp y tế vùng đồng bằng sông Cửu 

Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, có chế độ ưu đãi về đào tạo đại học, sau 

đại học cho tỉnh An Giang, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt về cán bộ y tế ở địa 

phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và 

đầu tư phát triển sự nghiệp y tế, hỗ trợ kinh phí địa phương thực hiện chương trình 

mục tiêu Y tế - Dân số. 
 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Y tế (Vụ KH -TC);  

- UBND tỉnh;  

- Sở KH&ĐT; 

- BGĐ Sở Y tế;  

- Các Phòng ban Sở Y tế; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

- Phòng Y tế các huyện, thị, Tp; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  (Đính kèm các phụ lục) 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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Phụ lục: Tình hình các bệnh truyền nhiễm (tính từ ngày 01/01/2020 đến 31/8/2020) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2503/KH-SYT ngày 08/10/2020 của Sở Y tế An Giang) 

TT Tên bệnh 
8 tháng 2020 8 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 16 0 22 0 Giảm 27% - 

3 Lỵ trực trùng 154 0 374 0 Giảm 59% - 

4 Lỵ amip 23 0 34 0 Giảm 32% - 

5 Sốt rét (trong tỉnh) 0 0 1 0 Giảm 01 ca - 

6 Tiêu chảy 3.542 0 3.893 0 Giảm 9 % - 

7 Viêm não virus khác 1 0 8 0 Giảm 88% - 

8 Sốt xuất huyết Dengue 1.568 0 3.981 0 Giảm 61% - 

9 Viêm gan virus: A, B, C, D, E 445 0 124 0 Tăng 259% - 

10 Bệnh dại 2 2 0 0 
Tăng 100 % 

(02 ca) 

Tăng 100 % 

(02 ca) 

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

12 Thủy đậu - Zona 109 0 125 0 Giảm 13% - 

13 Bạch hầu 0 0 0 0 - - 

14 Ho gà 1 0 3 0 
Giảm 67%  

(02 ca) 
- 

15 Uốn ván sơ sinh 0 0 0 0 - - 

16 Uốn ván khác 26 0 28 0 Giảm 7% - 

17 Liệt mềm cấp nghi bại liệt 12 0 13 0 Giảm 8%  - 

18 
Sởi 8 0 56 0 Giảm 86% - 

Sốt phát ban nghi sởi 83 0 289 0 Giảm 71% - 

19 Quai bị 15 0 171 0 Giảm 91% - 

20 Rubella 1 0 4 0 
Giảm 75% 

(03 ca) 
- 

21 Cúm thường 1.977 0 2.995 0 Giảm 34% - 

22 Cúm A H5N1 0 0 0 0 - - 

23 Bệnh do vi rut Adeno virus 0 0 2 0 
Giảm 100% 

(02 ca) 
- 

24 Dịch hạch 0 0 0 0 - - 

25 Bệnh than 0 0 0 0 - - 

26 Xoắn khuẩn vàng da 0 0 0 0 - 0 

27 Tay chân miệng 470 0 976 0 Giảm 52% 0 

28 Bệnh liên cầu lợn ở người 0 0 1 0 
Giảm 100% 

(01 ca) 
0 
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