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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Số: 677 /BC-SYT An Giang, ngày 18  tháng 3 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

CCôônngg  ttáácc  yy  ttếế  tthháánngg  33  nnăămm  22002200  
(từ ngày 20/02/2020 đến ngày 17/03/2020) 

----- 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 3 NĂM 2020: 

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG: 

1. Tình hình dịch bệnh trong kỳ báo cáo (từ 10/02/2020 đến 08/3/2020) 

Bệnh tả (A00): Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường hợp mắc.  

Sốt xuất huyết (A90): Trong kỳ báo cáo đã ghi nhận, Sốt xuất huyết có 181 

trường hợp mắc, không có tử vong; đã phát hiện và xử lý 53 ổ dịch Sốt xuất huyết trên 

địa bàn toàn tỉnh. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay số mắc Sốt xuất huyết là 555 ca, 

không có tử vong; đã phát hiện và xử lý tổng cộng 167 ổ dịch Sốt xuất huyết trên địa 

bàn toàn tỉnh (địa phương có nhiều ổ dịch nhất là huyện Châu Phú với 43 ổ dịch, Chợ 

Mới 26 ổ dịch ...). So với lũy tích cùng kỳ năm 2019 số mắc giảm 3,5%, không có tử 

vong (số mắc/chết cùng kỳ năm 2019: 575/0). 

Tay chân miệng: Trong kỳ báo cáo đã ghi nhận, Tay chân miệng có 46 trường 

hợp mắc, không tử vong; đã phát hiện và xử lý 03 ổ dịch Tay chân miệng trên địa bàn 

toàn tỉnh. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay số mắc Tay chân miệng là 204 ca, 

không có tử vong; từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý tổng cộng 14 ổ dịch Tay 

chân miệng tại 13/156 xã phường. So với lũy tích cùng kỳ 2019 số mắc giảm 27%, 

không có tử vong (số mắc/chết cùng kỳ 2019: 280/0).  

Thương hàn & Phó thương hàn (A01): Trong kỳ báo cáo đã ghi nhận, thương 

hàn và phó thương hàn có 03 ca mắc, không tử vong. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến 

nay số mắc Thương hàn và Phó thương hàn là 06 ca, không tử vong. 

Viêm não virus (A83-A89): Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường hợp nào 

mắc Viêm não virus trên địa bàn toàn tỉnh. Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay không 

có ca mắc Viêm não virus nào. 

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 (B05): Trong kỳ báo cáo ghi nhận 17 trường hợp 

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

là 46 ca, không tử vong. 

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

Sốt rét xảy ra. Theo báo cáo số liệu tháng 02/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, trong tháng không phát hiện ca mắc Sốt rét nào. Trong tháng đã thực hiện 735 

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

duy trì thực hiện tốt công tác giám sát các hoạt động phòng chống bệnh Sốt rét tại các 

địa phương trong tỉnh, giám sát dịch tễ và giám sát côn trùng trung gian truyền bệnh 

chính. 
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Tiêm chủng mở rộng: tính đến ngày 29/02/2020, 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 4.642 cháu, đạt 15,5% kế hoạch 

năm; tiêm ngừa uốn ván cho phụ nữ có thai (VAT 2+): 2.433 người, đạt 8,1% kế 

hoạch năm; tiêm Sởi và Rubella nhắc lại cho trẻ em 18 tháng: 2.552 cháu đạt 8,45% 

kế hoạch năm.  

2. Hoạt động y tế dự phòng : 

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 viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới 

virus Corona trên hệ thống thông tin đại chúng. 

Tập trung phòng chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh: viêm đường hô hấp cấp tính 

do chủng mới virus Corona, Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Cúm A/H1N1 và các 

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

hè, tăng cường kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu và Cảng.  

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

bệnh Dại và tiêm chủng phòng bệnh trong cộng đồng. Tăng cường quản lý đối tượng 

tiêm chủng và phòng, chống bệnh trong tiêm chủng mở rộng. Hướng dẫn người nghi 

mắc bệnh khẩn trương đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.  

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây ra và báo cáo kịp 

thời Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo; Tham mưu Ban chỉ đạo Phòng 

chống dịch bệnh về việc “Thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19” tại TTYT 

huyện Châu Thành. 

3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Tính đến ngày 29/02/2020, số liệu cụ thể về HIV/AIDS như sau: 

Chỉ số 
Tháng 

02/2019 

Cộng dồn 

năm 2019 

Tháng 

02/2020 

Cộng dồn 

năm 2020 

Lũy tích từ 

năm 1993 đến 

29/02/2020 

Số người nhiễm HIV 03 64 14 35 11.426 

Số bệnh nhân AIDS 08 21 10 18 8.694 

Số tử vong 05 14 02 13  5.489 

Tình hình HIV/AIDS tính từ 01/01/2020 đến ngày 29/02/2020 phát hiện 35 

người bị nhiễm mới HIV, số chuyển sang AIDS 18 ca và số tử vong do AIDS là 13 ca. 

Riêng trong tháng 02/2020 rà soát phát hiện 14 bệnh nhân nhiễm HIV mới và đưa vào 

quản lý, 39 bệnh nhân nhiễm HIV còn lại được phát hiện ở các tháng trước nay đưa 

vào quản lý. So với cùng kỳ 2 tháng của năm 2019, số phát hiện HIV mới ít hơn 29 ca 

(giảm 45,31%), số bệnh nhân AIDS ít hơn 03 ca (giảm 14,28%), số tử vong ít hơn 01 

ca (giảm 7,14%). Ngành y tế tiếp tục duy trì tốt các hoạt động phòng chống 

HIV/AIDS. 

4. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: 

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

dồn từ đầu năm 2020 đến nay chưa có vụ ngộ độc thực phẩm.  

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

độc thực phẩm trong mùa hè và trong tình hình cả nước chung tay phòng chống đại 
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dịch bệnh; Theo dõi và xử lý cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Tổng hợp báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo ATTP năm 2019 và Phương hướng 

hoạt động năm 2020; Xây dựng kế hoạch hậu kiểm năm 2020 của Ban Chỉ đạo ATTP 

tỉnh; Xây dựng các thông điệp tuyên truyền ATTP; Lập kế hoạch Giám sát mối nguy ô 

nhiễm thực phẩm năm 2020. 

5. Công tác kiểm dịch y tế : 

Trong tháng đã kiểm soát 624 tàu thuyền xuất nhập với 5.014 thủy thủ và thuyền 

viên, 2.245 ô tô và phương tiện vận tải khác ra vào Việt Nam qua biên giới. Kiểm soát 

31 bưu phẩm, bưu kiện. 26.284 lượt hành khách xuất nhập cảnh và 51.592  lượt cư 

dân qua lại các cửa khẩu của tỉnh. Xử lý nước sinh hoạt cho 118 phương tiện tàu, 

thuyền qua lại cửa khẩu và xử lý y tế 100 ô tô và phương tiện vận tải. Có 69 lượt 

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 và khu cư dân liền kề. Chưa phát 

hiện ca nghi ngờ nhiễm 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. 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 : 

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

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

Tổng số khám chung các loại là 648.891 lần (tuyến tỉnh khám 189.363 lần chiếm 

29,18% trên tổng số khám các loại, tuyến huyện và xã, phường khám 459.528 lần 

chiếm 70,82% trên tổng số khám các loại). Trong đó, số lần khám bệnh 590.405 lần 

(tuyến tỉnh khám 189.363 lần chiếm 32,07% trên tổng số khám bệnh, tuyến huyện và 

xã, phường khám 401.042 lần chiếm 67,93% trên tổng số khám bệnh).  

Toàn tỉnh điều trị cho 25.669 bệnh nhân nội trú, trong đó các Bệnh viện tỉnh điều 

trị cho 19.427 người (chiếm 76%/ tổng số điều trị); Bệnh viện và Phòng khám đa khoa 

khu vực các huyện, thị, thành phố điều trị cho 6.242 người (chiếm 24%/ tổng số điều 

trị). 

Tổng hợp từ 17/02/2020 đến 15/03/2020 có 368 trường hợp tai nạn giao thông 

điều trị tại 2 bệnh viện tỉnh (ít hơn 738 trường hợp so với tháng trước, giảm giảm 

66,73%%), trong đó BVĐKTT An Giang tiếp nhận 332 trường hợp (ít hơn 228 trường 

hợp so với tháng trước, giảm 40,71%), BVĐKKV tỉnh (Châu Đốc) tiếp nhận 36 

trường hợp (ít hơn 510 trường hợp so với tháng trước, giảm 93,40%). Trong tổng số 

điều trị tai nạn giao thông ở 2 bệnh viện tỉnh có 05 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ 
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1,36% trên tổng số 368 trường hợp điều trị tai nạn giao thông ở 2 BV tỉnh (tháng trước 

tỷ lệ này là 0,18% và cùng kỳ tháng 03 năm 2019 là 0,72%). 

Các bệnh viện trong tỉnh tiếp tục duy trì bố trí khu vực cách ly, sàng lọc, phát hiện 

sớm, phân luồng bệnh nhân; chuẩn bị các trang thiết bị, thuốc, hóa chất vật tư y tế, sẵn 

sàng tiếp nhận, thu dung điều trị người bệnh nghi ngời nhiễm Covid-19. 

C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC: 

Trình UBND tỉnh giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ 

tài chính cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục thẩm định 

Kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 

2020 của các đơn vị. 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động truyền thông Phòng chống tác hại của thuốc lá 

năm 2020. 

Xây dựng cơ bản: Chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Trụ sở 4 đơn 

vị y tế; Báo cáo nhu cầu đầu tư công trình y tế giai đoạn 2021-2025 gửi Sở Kế hoạch – 

Đầu tư. 

Tiếp tục kiểm tra 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 trên địa bàn Tỉnh.  

Phát hành Công văn về việc chấp hành quy định đảm bảo cung ứng thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc phòng chống dịch bệnh CoVid-19; Báo cáo tiến độ mua sắm 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế các trang thiết bị  và hoạt động truyền thông Phòng chống 

dịch bệnh CoVid-19.  

Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế thành phố Long 

Xuyên, Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2020 : 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch 

bệnh do Covid-19 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 ngời nhiễm bệnh.  

Tập trung phòng chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh: viêm đường hô hấp cấp tính 

do CoVid-19, Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Cúm A/H1N1, Cúm A (H7N9), Sởi và 

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

mùa hè.  

Tăng cường công tác truyền thông trong phòng chống dịch bệnh; Vận động nhân 

dân thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường, chăm sóc tốt sức khỏe trong tình 

hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp ở mức độ đại dịch. 

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

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

Cúm A/H5N1, Viêm não virus..... 

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

cường kiểm tra nguồn nước sinh hoạt, kiểm dịch y tế biên giới, kiểm tra an toàn vệ 

sinh thực phẩm trong tình hình đại dịch... 
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Xây dựng kế hoạch tháng hành động vì ATTP năm 2020 với chủ đề “Nghiêm 

chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực 

phẩm” 

Tổng kết và báo cáo công tác kiểm tra 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 trên địa 

bàn Tỉnh. 

Xây dựng Đề án Tổ chức, sắp xếp lại hệ thống Phòng khám đa khoa khu vực 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các công trình do Sở Y tế làm chủ 

đầu tư. 

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. 

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

Dự các cuộc hội họp trong và ngoài tỉnh.  

 
Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy; 

- BTG Tỉnh ủy; 

- VP. HĐND tỉnh;          

- UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Phòng PA03 Công An tỉnh  

- Lãnh đạo SYT; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Các Phòng-Ban SYT; 

- Lưu VT-KHTH. 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
 

 

(để báo cáo); 
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