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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SYT-KHTC  

V/v Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, 

sử dụng trang thiết bị y tế do Sở Y tế cấp 

về các Đơn vị y tế giai đoạn 2018 đến nay 

An Giang, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: Các Đơn vị y tế trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 3097 /SYT-KHTC của Sở Y tế An Giang về việcv báo cáo 

tình hình quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế do Sở Y tế cấp về các Đơn vị y tế giai 

đoạn 2018 đến nay. 

Qua báo cáo của tất cả 21 Đơn vị, Sở Y tế tổng kết lại tình hình quản lý, sử dụng 

trang thiết bị y tế toàn Ngành Y tế An Giang tại các Đơn vị y tế giai đoạn 2018 đến nay 

do Sở Y tế cấp về, cụ thể như sau: 

 

TT Các Đơn vị y tế báo cáo 

Sử 

dụng 

hết 

Chưa sử dụng, nguyên nhân 

Chưa sử dụng Nguyên nhân 

1 1 
Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm An Giang 
Nt 

 
 

2 2 
Bệnh viện đa khoa khu 

vực tỉnh An Giang 
Nt 

 
 

3 4 Bệnh viện Tim mạch  Nt    

4 5 Bệnh viện Sản Nhi  Nt   

5 6 
Bệnh viện Mắt - TMH – 

RHM  
Nt 

 
 

6 8 
Trung tâm Kiểm nghiệm 

Dược phẩm và Mỹ phẩm  
Nt  

 
 

7 9 T.tâm Giám định Y khoa Nt    

8 10 T.tâm Giám định Pháp Y  Nt   

9 12 TTYT TP Châu Đốc Nt    

10 13 TTYT TX Tân Châu Nt    

11 15 TTYT huyện Chợ Mới Nt    

12 16 TTYT huyện Châu Phú Nt    

13 17 TTYT huyện Phú Tân Nt    

14 19 TTYT huyện Thoại Sơn Nt    

15 21 TTYT huyện Tịnh Biên Nt    

16 3 
Bệnh viện đa khoa khu 

vực Tân Châu 
 

Máy xét nghiệm 

phân tích khí 

máu điện giải 

Sử dụng hết hóa chất thử máy thì 

không sử dụng được nữa, do không có 

hóa chất trúng thầu 

17 7 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật An Giang 
 

04 máy phun 

thuốc đeo lưng 

ULV 

Lưu kho chờ phân phối về huyện để 

phục vụ cho mục đích chống dịch 

18 11 TTYT TP Long Xuyên  
Máy đo điện não 

vi tính 
Danh mục kỹ thuật chưa được duyệt 



2 

 

TT Các Đơn vị y tế báo cáo 

Sử 

dụng 

hết 

Chưa sử dụng, nguyên nhân 

Chưa sử dụng Nguyên nhân 

19 14 TTYT huyện An Phú  

Máy tráng rửa 

phim X quang 

tự động 

Do BHYT không cho tuyến PKKV 

điều trị nội trú, nên việc sử dụng cận 

lâm sàng không hiệu quả, nên Ban 

giám đốc thống nhất để lại TTYT 

huyện sử dụng luân phiên với máy cũ 

 

20 18 
TTYT huyện Châu 

Thành 
 

Máy laser bán 

dẫn 10 đầu 

châm (03 bộ) 

- Do Bác sĩ Hồ Cao Trí là bác sĩ mới 

ra trường, theo quy định Bộ Y tế phải 

thực hành đủ 18 tháng mới được cấp 

chứng chỉ hành nghề và khi đó mới 

được khám, chữa bệnh. Nên sau tiếp 

nhận, mày được gửi lại kho của khoa 

Dược-TTB-VTYT bảo quản. 

- BS. Hồ Cao Trí đã được cử tham gia 

thực hành tại Trung tâm Y tế thành 

phố Long Xuyên. Dự kiến đến ngày 

01/04/2021 khi bác sĩ Hồ Cao Trí có 

chứng chỉ hành nghề (18 tháng) sẽ 

triển khai thực hiện máy Laser bán 

dẫn. 

21 20 TTYT huyện Tri Tôn  

1. Máy phân tích 

điện giải đồ 5 

thông số 

Chưa có hóa chất để đưa vào hoạt 

động, vì máy được cấp ngày 

20/12/2019. Đơn vị đã gửi danh mục 

dự trù hóa chất về Sở Y tế, chờ kết quả 

đấu thầu tháng 9/2020 để có hóa chất 

sử dụng 
    

2. Máy xét 

nghiệm CRP 

  Tổng cộng: 21 Đơn vị    

Kết quả không sử dụng, ít sử dụng:  

1- Tình trạng lưu kho: Cơ bản không có. CDC An Giang lưu kho máy phun 

ULV là để phục vụ PCD đem đi địa bàn huyện, thị, TP là phù hợp.  

2- Không, ít sử dụng: Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, TTYT TP Long 

Xuyên, TTYT huyện An Phú, TTYT huyện Châu Thành, TTYT huyện Tri Tôn có 

TTBYT vẫn chưa sử dụng hay sử dụng quá ít, cần đưa vào sử dụng ngay, tránh lãng 

phí. Đề nghị Lãnh đạo 05 đơn vị có kế hoạch khắc phục ngay tình trạng không sử dụng 

TTBYT này, xác định thời gian hoàn thành khắc phục. Đây là trách nhiệm đề nghị 

Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, nhanh chóng thực hiện, chuẩn bị cho đợt kiểm tra tới.  

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, Phòng KHTC. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 
 

Từ  Quốc  Tuấn            
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