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I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 11 NĂM 2020 

A. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH 

1. Tình hình dịch bệnh trong kỳ báo cáo (từ 12/10/2020 đến 08/11/2020) 

Phòng chống dịch COVID-19 (tính đến 16 giờ, ngày 16/11/2020): chưa 

phát hiện ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cách ly tập trung hiện còn quản 

lý: 226 trường hợp ( số cộng dồn là 6.107 trường hợp). Cách ly tại nhà, nơi lưu 

trú hiện còn quản lý: 32 trường hợp (số cộng dồn là 2.633 trường hợp). Tất cả 

các trường hợp cách ly trên sức khỏe đều bình thường. Công tác xét nghiệm: số 

mẫu được xét nghiệm tính đến 16/11/2020 là 9.697 mẫu, tất cả đều âm tính. 

Bệnh tả: Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường hợp mắc. Từ đầu năm 

2020 đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh tả.  

Sốt xuất huyết: Trong kỳ báo cáo đã ghi nhận 160 trường hợp mắc Sốt 

xuất huyết, không có tử vong; đã phát hiện và xử lý 51 ổ dịch Sốt xuất huyết 

trên địa bàn toàn tỉnh. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay số mắc Sốt xuất huyết 

là 2.132 ca, không có tử vong; đã phát hiện và xử lý tổng cộng 638 ổ dịch Sốt 

xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh (địa phương có nhiều ổ dịch nhất là huyện 

Châu Phú với 139 ổ dịch, Chợ Mới 138 ổ dịch, Long Xuyên 68...). So với lũy 

tích cùng kỳ năm 2019 số mắc giảm 66,92%, không có tử vong (số mắc/chết 

cùng kỳ năm 2019: 6.445/1). 

Tay-Chân-Miệng (TCM): Trong kỳ báo cáo đã ghi nhận 305 trường hợp 

mắc TCM, không tử vong; trong tháng phát hiện 34 ổ dịch TCM trên địa bàn 

toàn tỉnh. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay số mắc TCM là 1042 ca, không có 

tử vong; từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý tổng cộng 90 ổ dịch TCM tại 

59/156 xã phường. So với lũy tích cùng kỳ 2019 số mắc giảm 59,47%, không có 

tử vong (số mắc/chết cùng kỳ 2019: 2.571/0).  

Thương hàn & Phó thương hàn: Trong kỳ báo cáo ghi nhận 04 trường 

hợp mắc. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay số mắc Thương hàn và Phó 

thương hàn là 26 ca, không tử vong. 

Viêm não virus: Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường hợp nào mắc 

viêm não virus. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay số mắc Viêm não virus là 

01 ca, không có tử vong. 
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Cúm A(H1N1): Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường hợp mắc. Từ đầu 

năm 2020 đến nay không phát hiện trường hợp nào mắc Cúm A (H1N1). 

Sởi và Sốt phát ban nghi Sởi: Trong kỳ báo cáo ghi nhận 04 trường hợp 

sốt phát ban nghi sởi. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay số mắc Sởi và Sốt 

phát ban nghi sởi là 91 ca, không tử vong. 

Sốt rét: Trong tháng tình hình bệnh Sốt rét ổn định, không có dịch Sốt rét 

xảy ra. Theo báo cáo số liệu tháng 10/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, trong tháng không phát hiện ca mắc Sốt rét. Trong tháng đã thực hiện 599 

lam xét nghiệm, không phát hiện trường hợp nào có ký sinh trùng Sốt rét.  

Tiêm chủng mở rộng: Tính đến ngày 31/10/2020, 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 24.520 cháu, đạt 

82% KH năm; tiêm ngừa uốn ván cho phụ nữ có thai (VAT 2+): 18.160 người, 

đạt 60,72% KH năm. Thực hiện tiêm nhắc vaccin MR (sởi–rubella) cho trẻ 18 

tháng tuổi: 22.462 trẻ đạt 74,40% KH năm, tiêm nhắc vaccin DPT mũi 4 (bạch 

hầu, ho gà, uốn ván) cho trẻ 18 tháng: 19.855 trẻ đạt 65,76% KH năm. 

2. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh  

Tập trung phòng chống các dịch bệnh: Sốt xuất huyết, Tay-Chân-Miệng, và 

các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác có nguy cơ bùng phát 

trong mùa mưa, mùa lũ. Giám sát và kiểm soát véc tơ truyền bệnh do virus 

Chikungunya, Dengue và Zika. Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh Sởi, bệnh 

Bạch hầu, bệnh Dại và thực hiện tiêm chủng phòng bệnh trong cộng đồng. Tăng 

cường quản lý đối tượng trong độ tuổi tham gia tiêm chủng mở rộng.  

Triển khai các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -

19 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện: cách ly 

người trở về địa phương từ các Quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19; 

xử lý y tế đối với các phương tiện giao thông vận tải. Truyền thông vận động, 

khuyến cáo người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh phù hợp 

theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: thường xuyên rửa tay đúng cách; đeo khẩu 

trang nơi công cộng và khi đến cơ sở y tế; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; 

tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý; nếu có dấu hiệu sốt, 

ho, hắt hơi, và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y 

tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị; khai báo y tế đầy đủ; và cài đặt ứng 

dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ 

bản thân và gia đình. 

3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Tính đến ngày 31/10/2020, số liệu cụ thể về HIV/AIDS như sau : 
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Chỉ số 
Tháng 

10/2019 

Cộng dồn 

năm 2019 

Tháng 

10/2020 

Cộng dồn 

năm 2020 

Lũy tích từ 

năm 1993 đến 

31/10/2020 

Số người nhiễm HIV 09 321 16 252 11.662 

Số bệnh nhân AIDS 10 96 01 55 8.750 

Số tử vong          

Trong đó: Số tử vong 

do AIDS 

09 63 01 66 5.547 

 50  47  

Tình hình HIV/AIDS tính từ 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020 phát hiện 

252 người bị nhiễm mới HIV, số chuyển sang AIDS 55 ca và số tử vong 66 ca 

(trong đó tử vong do AIDS là 47 ca). Riêng trong tháng 10/2020 phát hiện 16 

bệnh nhân nhiễm HIV mới và đưa vào quản lý, 26 bệnh nhân nhiễm HIV còn lại 

được phát hiện ở các tháng trước nay đưa vào quản lý. So với cùng kỳ 10 tháng 

của năm 2019, số phát hiện HIV mới ít hơn 69 ca (giảm 21,50%), số bệnh nhân 

AIDS ít hơn 41 ca (giảm 42,71%), số tử vong nhiều hơn 03 ca (tăng 4,76%; 

trong đó tử vong do AIDS ít hơn 03 ca giảm 6%). Ngành y tế tiếp tục duy trì tốt 

các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. 

4. Công tác kiểm dịch y tế : 

Trong tháng đã kiểm soát 661 tàu thuyền xuất nhập với 251 thủy thủ và 

thuyền viên, 7.300 ô tô và phương tiện vận tải khác ra vào Việt Nam qua biên 

giới. Kiểm soát 01 bưu phẩm, bưu kiện, 29 lượt hành khách xuất nhập cảnh và 

6.018 lượt cư dân qua lại các cửa khẩu của tỉnh. Xử lý nước sinh hoạt cho 130 

phương tiện tàu, thuyền qua lại cửa khẩu và xử lý y tế 3.822 ô tô và phương tiện 

vận tải. Không có người nhập cảnh xin qua khám bệnh. 

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

bệnh truyền nhiễm nhóm A tại các cửa khẩu trong tỉnh. Chưa phát hiện ca nghi 

ngờ nhiễm dịch bệnh COVID-19 nhập cảnh vào An Giang qua các cửa khẩu 

trong tỉnh. Chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ cúm A (H5N1), sốt vàng, bệnh 

tả..., không có hành khách nhập cảnh đến và đi từ vùng Trung Đông, vùng Tây 

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

vùng mắc bệnh do vi rút Ebola, vùng mắc MERS-CoV.   

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh và phương tiện đường thủy vận chuyển nội địa đi từ địa phương 

có dịch bệnh đến Cảng Mỹ Thới. Phối hợp cơ quan liên ngành tăng cường tuyên 

truyền, kiên quyết ngăn chặn những người không phải là cư dân biên giới qua lại 

đường mòn, lối mở do Đồn Biên phòng quản lý, đồng thời hướng dẫn họ đi 

đúng đường cửa khẩu để kiểm tra thân nhiệt nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn, 

cách ly và đưa vào điều trị sớm những trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 qua 

biên giới tỉnh An Giang.  

B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH: 
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Các cơ sở y tế trong tỉnh duy trì tốt các hoạt động thu dung, khám chữa bệnh 

và cấp cứu bệnh nhân. Số liệu chủ yếu trong công tác khám chữa bệnh như sau: 

Tổng số lần khám bệnh là 644.286 lần, trong đó các bệnh viện tuyến tỉnh 

khám 212.134 lần chiếm 32,92%; tuyến huyện và xã, phường khám 432.152 lần 

chiếm 67,08%.  

Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 32.705 người, trong đó các Bệnh viện 

tỉnh điều trị cho 23.580 người chiếm 72,1%; Trung tâm y tế và Phòng khám đa 

khoa khu vực các huyện/thị điều trị cho 9.125 người chiếm 27,9%.   

Tổng hợp từ 05/10/2020 đến 08/11/2020 có 738 trường hợp tai nạn giao 

thông điều trị tại 2 bệnh viện tuyến tỉnh, trong đó BVĐKTT An Giang tiếp nhận 

637 trường hợp, BVĐKKV tỉnh (Châu Đốc) tiếp nhận 101 trường hợp. Trong 

tổng số có 738 trường hợp điều trị tai nạn có 09 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ 

1,22% (tháng trước tỷ lệ này là 1,12%). 

C.  CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM: 

Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay không có vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh An Giang.  

Tiếp tục triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống 

ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng; Theo dõi và xử lý, cảnh báo nguy cơ mất 

an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang; Thực hiện giám sát ATTP bếp ăn 

tập thể; Tập huấn chuyên môn ATTP cho cán bộ làm công tác ATTP tuyến 

huyện, xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn; Xây dựng kế hoạch “Giám sát mối 

nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2021”. 

D. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC: 

Dự Hội nghị sơ kết và triển khai thực hiện công tác điều trị COVID-19 

trong giai đoạn mới. Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến hướng dẫn sử dụng phần 

mềm quản lý người nhập cảnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự 

tập huấn Chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin mạng. 

Triển khai Chỉ thị số 23/CT-BYT ngày 22/10/2020 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân năm 2020-2021. 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa ngành Y tế và BHXH tỉnh trong thực hiện 

chính sách pháp luật về BHYT. 

Làm việc với UBND tỉnh, Sở Tài chính, BHXH tỉnh về điều chỉnh dự toán 

chi khám chữa bệnh BHYT năm 2018-2020. 

Tham gia Đoàn liên ngành kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới; Họp xác 

định 28 xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025; Phúc tra chuẩn quốc gia y tế xã tại 02 huyện Tịnh 

Biên và Tri Tôn.  

Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do chất thải 

y tế giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 13/10/2020 
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của Bộ Y tế; Xây dựng kế hoạch thanh tra y tế năm 2021 và kế hoạch thanh tra 

doanh nghiệp năm 2021. 

Báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 2176/QĐ-TTg 

ngày 04/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực 

Thanh tra Y tế đến năm 2020; Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2020 và Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020;  

Triển khai thực hiện Đề án Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09/4/2020; Triển khai thực hiện 

Công văn số 5743/KBNN-KTNN ngày 13/10/ 2020 của Kho bạc nhà nước về 

việc hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán ngân sách nhà nước. 

Báo cáo tiến độ thực hiện hoạt động và giải ngân 08 dự án thuộc Chương 

trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020; Làm việc Sở Tài chính: về việc thẩm 

định danh mục và kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế 

phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thanh lý khu xử lý nước 

thải (bao gồm có trang thiết bị) để tham mưu UBND chấp thuận chủ trương. 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế và định mức xe ô tô chuyên dùng trong phòng 

chống dịch tại các huyện, thị xã, thành phố tham gia Dự án ADB.84. 

Xây dựng cơ bản: Tiếp tục thực hiện dự án chuyển tiếp “Mở rộng Bệnh 

viện Tim mạch An Giang”. Theo dõi và tham mưu công tác xây dựng cơ bản các 

công trình thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2020 các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư tính đến ngày 31/10/2020 

là: 27.860 triệu đồng đạt 75,65% kế hoạch vốn. 

Tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung năm 2021-2022. Tiếp tục hoạt động 

đấu thầu hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2020 tại bệnh viện đa khoa Trung 

tâm An Giang.  

Kiểm tra về hoạt động kinh doanh thuốc, trang thiết bi, vật tư y tế và chế 

phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.  

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2020 

Tập trung phòng chống các dịch bệnh: Sốt xuất huyết, Tay - Chân - Miệng, 

và các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác có nguy cơ bùng 

phát trong mùa đông xuân, cảnh giác bệnh Tả, Cúm A/H5N1, Viêm não virus.... 

Giám sát và kiểm soát véc tơ truyền bệnh do virus Chikungunya, Dengue và 

Zika. Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh Sởi, bệnh Bạch hầu, bệnh Dại và 

thực hiện tiêm chủng phòng bệnh trong cộng đồng.   

Phối hợp chặt chẽ với Biên phòng, Công an và lực lượng chức năng tiếp tục 

chốt, chặn các đường mòn lối mở; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực 

biên giới; chuẩn bị tốt các phương án, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống trên 

tuyến biên giới, không để bị động bất ngờ. 
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Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ 

đạo của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu và 

Cảng. Chủ động rà soát, theo dõi, phát hiện và cách ly kịp thời các trường hợp 

nghi ngờ nhiễm bệnh.  

Tiếp tục vận động, khuyến cáo người dân chủ động áp dụng các biện pháp 

phòng bệnh phù hợp theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: thường xuyên rửa tay 

đúng cách; đeo khẩu trang nơi công cộng và khi đến cơ sở y tế; tránh đưa tay lên 

mắt, mũi, miệng; tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý; 

nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu 

trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị; khai báo y 

tế đầy đủ; và cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. 

Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, cách ly các trường 

hợp khám bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; tăng cường phòng, chống nhiễm 

khuẩn tại các cơ sở y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có bệnh lý 

hô hấp nặng dù chưa có yếu tố dịch tễ rõ ràng. 

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.  

Tiếp tục công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021-

2022 và đấu thầu hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2020.  

Kế hoạch phúc tra công tác Y tế năm 2020. 

Tiếp tục thực hiện việc gởi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống VNPT-

iOffice theo quy định của UBND tỉnh An Giang; tiếp tục duy trì hoạt động Cổng 

thông tin điện tử ngành y tế An Giang; thực hiện các quy trình ISO 9001:2008 

và chuẩn bị thủ tục chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 

9001:2015 tại Sở Y tế. 

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

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

Thực hiện các công tác thường xuyên khác của Ngành./. 

 
      

Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy; 

- BTG Tỉnh ủy; 

- VP. HĐND tỉnh;          

- UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Phòng PA03 Công An tỉnh  

- Lãnh đạo SYT; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Các Phòng-Ban SYT; 

- Lưu VT-KHTC. 

KT.GIÁM  ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

             Phan Vân Điền Phương 

 

(để báo cáo); 
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