
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 1228/SYT-KHTC 
V/v báo cáo ước tình hình thực 

hiện 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       An Giang,  ngày  21 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:   Các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện. 

 

 Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy 

định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

 Theo nội dung công văn số 973/SKHĐT-THQH ngày 17/5/2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc báo cáo ước tình hình và kết quả thực 

hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2021; 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, Sở Y tế đề nghị các đơn 

vị báo cáo ức tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021 theo đề cương (đính kèm phụ lục). 

 Nội dung báo cáo gửi Sở Y tế (phòng Kế hoạch – Tài chính), kèm tập tin 

văn bản qua địa chỉ thư điện tử: pmthu@angiang.gov.vn trước ngày 01/6/2021.  

 Mọi thắc mắc vui lòng gọi vào số điện thoại: 0981.266416 (Phan Minh 

Thư – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính). 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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Phụ lục 1 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  

KẾT QUẢ CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG 

HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-KHTC ngày      tháng     năm 2021 của Sở Y tế An Giang) 

SỞ Y TẾ AN GIANG 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……/BC-tên ĐV Địa danh, ngày …… tháng …… năm 20….. 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác y tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ  

6 tháng cuối năm 2021 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương ảnh hưởng đến lĩnh vực y tế 6 tháng 

đầu năm 2021 

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản 6 tháng: Các chỉ tiêu y tế 

cơ bản theo kế hoạch đã đề ra của đơn vị. So sánh với các chỉ tiêu y tế cơ bản so với kế 

hoạch được giao đầu năm. 

3. Đánh giá những thành tựu đạt được của công tác y tế trong kỳ báo cáo: 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đặt ra theo từng năm, 5 năm 

để đánh giá những kết quả đạt được trong kỳ báo cáo theo từng lĩnh vực của hoạt 

động y tế. Khi phân tích có thể so sánh giữa chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện, so với 

cùng kỳ trước đó, so với kế hoạch 5 năm và so với mức trung bình của cả nước và của 

từng vùng... 

4. Phân tích tồn tại, nguyên nhân, những vấn đề còn tồn tại cần ưu tiên giải quyết 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Bối cảnh 

2. Mục tiêu và chỉ tiêu y tế cơ bản: Dựa vào Kế hoạch 5 năm ngành y tế, Chiến lược 

quốc gia về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, các Nghị quyết, 

văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Mục tiêu chung 



- Mục tiêu cụ thể 

- Các chỉ tiêu y tế cơ bản 

3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. 

4. Dự toán ngân sách (nếu có). 

5. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế An Giang; 

- Lưu: ……………. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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