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Theo nội dung công văn số 2199/SKHĐT-THQH ngày 22/9/2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp lần thứ 2; 

Sở Y tế báo cáo ước tình hình thực hiện công tác y tế và các chỉ tiêu y tế 

cơ bản năm 2021, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  

1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang ảnh hưởng đến lĩnh 

vực y tế năm 2021 

Tỉnh An Giang có đường biên giới với Vương quốc Campuchia dài gần 

100km, thuận lợi trong hoạt động giao thương nhưng cũng gây khó khăn trong 

công tác kiểm soát dịch bệnh, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ngày 

càng diễn biến phức tạp, khó lường. Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh 

COVID-19 bùng phát mạnh ở cả nước và đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam 

(trong đó có An Giang), gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh và 

ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các hoạt động của ngành. 

Về tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, 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.  

     Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu, sạt lỡ bờ sông, ô nhiễm môi 

trường đang ngày càng nghiêm trọng đã tác động không nhỏ đến công tác chăm 

sóc sức khỏe cho người dân. 

 2. Dự báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản năm 2021 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, Quyết định số 104/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ ngành Y tế, Sở Y tế đã xây dựng 
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kế hoạch công tác, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ 

tiêu cơ bản ước tính như sau: 

STT Chỉ số 
Đơn vị 

tính 

TH 

2020 

KH 

2021 

Ước TH 

2021 

1 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 90,37 91 91 

2 

Số giường bệnh trên 10.000 dân 

(không tính TYT) 
Giường 26,13 26,13 26,57 

Trong đó: - Công lập Giường 23,10 23,10 23,69 

                 - Tư nhân Giường 3,03 3,03 2,88(*) 

3 Dân số trung bình (**) Người 1.904.532 1.907.018 1.907.018 

4 Tỷ lệ tăng dân số % 0,9 0,9 0,9 

5 Tỷ số giới tính khi sinh 
Số bé trai / 

100 bé gái 
108,5 108,6 108,6 

6 
Số bác sỹ trên 10.000 dân Người 9 9,4 9,4 

Trong đó:  Công lập Người 6,9 7,1 8,0 

7 
Số dược sỹ ĐH trên 10.000 dân Người 1,52 1,60 1,60 

Trong đó:  Công lập Người 1,15 1,30 1,30 

8 
Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 01 

tuổi (trên 1.000 trẻ đẻ sống) 
‰ 6 <6 <6 

9 
Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 05 

tuổi (trên 1.000 trẻ đẻ sống) 
‰ 11 <11 <11 

10 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng (cân nặng/tuổi) (***) 
% 11,4 11 11 

11 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng (chiều cao/tuổi) (***) 
% 22,2 21,8 21,8 

12 

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y 

tế xã (theo Quyết định 4667/QĐ-

BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y 

tế) 

% 98,7 99,4 99,4 

13 
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ các loại vắc xin 
% 95,7 ≥ 95 ≥ 95 

14 
Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn 

có bác sỹ làm việc (****) 
% 100 100 100 

15 
Tỷ lệ chất thải y tế của bệnh viện 

được xử lý đạt quy chuẩn 
% 100 100 100 

(*): Đối với số giường bệnh bệnh viện tư nhân, số liệu ước tính năm 2021 không tính 

giường Bệnh viện đa khoa Nhân Dân (30 giường) do đã ngưng hoạt động từ lâu, đang chờ 

quyết định giải thể nên chỉ tiêu “Số giường bệnh tư nhân trên 10.000 dân” năm 2021 giảm 

hơn so với năm 2020.  

(**): Số liệu dân số theo nguồn cung cấp của Cục Thống kê tỉnh An Giang. 

(***): Số liệu tạm ước tính theo kết quả điều tra 30 cụm tại địa phương. 
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(****): Tỷ lệ xã có biên chế bác sỹ (bao gồm trạm y tế xã và phòng khám khu vực trên 

địa bàn) là 77,56%. Đối với các xã còn lại, TTYT bố trí bác sỹ làm việc theo Đề án 1816. 

Ước tính đến cuối năm 2021, ngành y tế thực hiện vượt mức kế hoạch 01 

chỉ tiêu HĐND và UBND tỉnh giao với “Số giường bệnh trên 10.000 dân (không 

tính trạm y tế)” đạt 26,72 giường (KH: 26,13 giường/10.000 dân), thực hiện đạt 

02 chỉ tiêu “Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế” đạt 91% (KH: 91%) và “Số 

bác sỹ trên 10.000 dân” đạt 9,4 bác sỹ. 

Đối với các chỉ tiêu cơ bản của ngành y tế, thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu 

theo kế hoạch ngành đã đề ra. 

3. Tình hình thực hiện các hoạt động chuyên môn 

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

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

huyết (SXH), Chikungunya, Bạch Hầu, Tay-Chân-Miệng (TCM), Tả, Cúm 

A/H5N1, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, … 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. 

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

19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên ngành thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo từ Trung ương, Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân trong công tác 

Phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương: 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; tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý; nếu có dấu hiệu 

sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để 

được tư vấn, khám và điều trị; cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI, VHD và 

tokhaiyte.vn nhằm hỗ trợ quản lý, theo dõi y tế và phát hiện sớm ca bệnh phục 

vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.  

Theo dõi mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh COVID-19, tham mưu kịp 

thời cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh chỉ đạo hoạt động PCD nhanh chóng, 

không bị động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn hướng 

dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi 

làm việc, ký túc xá cho người lao động. Thành lập Ban Chỉ đạo an toàn tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 và hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin 

ngừa COVID-19 theo từng đợt tiếp nhận.  

Tính đến ngày 22/9/2021, ghi nhận tình hình các bệnh truyền nhiễm trên 

địa bàn tỉnh như sau: 
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- Phòng chống dịch COVID-19 (tính đến 16 giờ, ngày 22/9/2021): ghi 

nhận 4.114 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh (trong đó: 4.030 trường hợp phát 

hiện cộng đồng, 84 trường hợp cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh); 10 

trường hợp tái dương tính. Cách ly tập trung hiện còn quản lý: 4.690 trường hợp 

(số cộng dồn là 25.159 trường hợp). Cách ly tại nhà, nơi lưu trú hiện còn quản lý: 

3.457 trường hợp (số cộng dồn là 44.167 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 22/9/2021 là 127.733 mẫu, trong đó: 4.124 mẫu kết quả dương tính với 

SARS-CoV-2.  

- Bệnh Chikungunya (mới phát sinh): Từ đầu năm 2021 đến nay không 

có trường hợp nào mắc Chikungunya trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Bệnh Zika (mới phát sinh): Từ đầu năm 2021 đến nay số mắc Zika là 

01 ca, không tử vong. 

- Sốt xuất huyết: Tính đến ngày 12/9/2021, số mắc Sốt xuất huyết là 

1.782 ca, không có tử vong; đã phát hiện và xử lý tổng cộng 582 ổ dịch Sốt xuất 

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

với 143 ổ dịch, Châu Thành 68 ổ dịch, Phú Tân 67 ổ dịch, Tri Tôn 65 ổ dịch, ...). 

So với lũy tích cùng kỳ năm 2020 số mắc tăng 1,2%, không có tử vong (số 

mắc/chết cùng kỳ năm 2020: 1.761/0). 

- Tay-Chân-Miệng (TCM): Tính đến ngày 12/9/2021, ghi nhận 9 trường 

hợp mắc, không tử vong; không có ổ dịch Tay Chân Miệng trên địa bàn toàn 

tỉnh. Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay số mắc TCM là 1.573 ca, tử vong 01 

ca; từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý tổng cộng 206 ổ dịch TCM tại 

81/156 xã, phường. So với lũy tích cùng kỳ 2020 số mắc tăng 192,9%, số tử 

vong tăng 01 ca (số mắc/chết cùng kỳ 2020: 537/0).  

- Không ghi nhận trường hợp nào mắc Tả, Bạch hầu, Ho gà, Cúm 

A/H5N1, A/H1N1. Các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa ít 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. 

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

Trong 9 tháng đầu năm 2021, thực hiện đạt tiến độ hầu hết các dự án 

thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2021, phấn đấu hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh 

COVID-19, một số hoạt động như tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, ... không được 

triển khai. 
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3.3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Tính đến ngày 31/8/2021, số liệu cụ thể về HIV/AIDS như sau: 

Chỉ số 
Tháng 

8/2020 

Cộng dồn 

năm 2020 

Tháng 

8/2021 

Cộng dồn 

năm 2021 

Lũy tích từ 

năm 1993 đến 

31/08/2021 

Số người nhiễm HIV 24 275 0 195 12.334 

Số bệnh nhân AIDS 7 64 1 18 8.753 

Số tử vong 13 77 1 20 5.620 

Tình hình HIV/AIDS tính từ 01/01/2021 đến ngày 31/08/2021 phát hiện 

195 người bị nhiễm mới HIV, số chuyển sang AIDS 18 ca và số tử vong 20 ca. 

So với cùng kỳ 08 tháng của năm 2020, số phát hiện HIV ít hơn 80 ca (giảm 

29,09%), số bệnh nhân AIDS ít hơn 46 ca (giảm 71,88%), số tử vong ít hơn 57 

ca (giảm 74,03%).  

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 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. 

3.4. Y tế cơ sở 

Có 100% trạm y tế xã có bác sỹ làm việc (trong đó tỷ lệ trạm y tế xã có 

biên chế bác sỹ là 77,56%), 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, 98,7% 

xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 

07/11/2014 của Bộ Y tế. 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 phế quản, dự phòng, phát hiện sớm ung thư ... theo nguyên lý y 

học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

3.5. Công tác khám chữa bệnh và y học cổ truyền 

Duy trì và đảm bảo tốt các hoạt động khám chữa bệnh, các bệnh viện duy 

trì tốt công tác chỉ đạo tuyến, tổ chức phục vụ tốt cấp cứu, khám chữa bệnh.  

Các bệnh viện trong tỉnh 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 
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sàng tiếp nhận, thu dung điều trị người bệnh nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19, đảm 

bảo thực hiện đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống 

dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” theo Quyết định số 

3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế. Nâng mức cảnh giác cao nhất cho 

toàn bộ nhân viên y tế trước nguy cơ có ca bệnh COVID-19 xâm nhập vào bệnh 

viện. Kế hoạch triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế, người 

bệnh và người nuôi bệnh nhằm không để dịch bệnh lây lan trong bệnh viện.  

Sẵn sàng phác đồ điều trị người bệnh COVID-19 tại các khu vực điều trị. 

Chuẩn bị các khu vực cách ly điều trị tại đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Quyết 

định số 5188/QĐ-BYT ngày 14-12-2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng 

và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh. Xây dựng 

kế hoạch đảm bảo Oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-

19 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Thực hiện công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Khu thu 

dung, điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại xã Cần Đăng, huyện Châu 

Thành (trụ sở Trung tâm Y tế huyện Châu Thành). 

Số liệu cơ bản khám chữa bệnh đến hết tháng 07/2021 như sau: Tổng số 

lần khám chung là 4.707.533 lần (đạt 48,3% KH năm), trong đó số lần khám 

bệnh tại các cơ sở điều trị trong tỉnh là 4.073.248 lần, đạt 48,4% KH năm. Thực 

hiện điều trị nội trú cho 191.497 lượt bệnh đạt 63,1% KH năm. So với cùng kỳ 

năm 2020 số lần khám bệnh giảm 18,12%, số bệnh nhân điều trị nội trú giảm 

11,33% do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 (cùng kỳ năm 2020 số 

lần khám bệnh 4.974.792 lần, điều trị nội trú: 215.959 lượt bệnh). 

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. 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. 

3.6. Đào tạo và Nhân lực y tế 

Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y 

tế nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. 

Thành lập Hội đồng tuyển dụng lại viên chức theo KL 71-KL/TW và 

Hướng dẫn số 2965/HĐ-BNV, Ban Giám sát và các ban giúp việc cho Hội đồng 

tuyển dụng (thực hiện Công văn số 272/UBND-TH ngày 31/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức tuyển dụng lại viên chức khắc phục 

theo Kết luận số 71-KL/TW; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/3/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng lại viên chức thực hiện theo 

Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV). 
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Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm tư vấn 

dịch vụ dân số, gia đình và trẻ em vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Thông báo tuyển sinh theo đặt hàng trình độ đại học của Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2021, với 27 chỉ tiêu Y khoa và 10 chỉ tiêu Y khoa phục 

vụ ngành hiếm. 

3.7. Hệ thống thông tin y tế 

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở 

Y tế. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Sở Y tế.  

Phát triển bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh. Đẩy mạnh 

thực hiện phần mềm thống kê y tế điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện, phần 

mềm quản lý dịch bệnh, phần mềm tiêm chủng mở rộng, phần mềm quản lý 

HIV, quản lý tài sản, thanh toán BHYT, .... tại các đơn vị. Nhận bàn giao cơ sở 

dữ liệu và triển khai ứng dụng phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử người dân. 

Triển khai Quyết định số 3532/QĐ-BYT, ngày 12/08/2020 của Bộ Y tế 

Quy định về Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế 

xã/phường/thị trấn kết nối liên thông vào trục V20 của Bộ Y tế. 

3.8. Dược, trang thiết bị và công trình y tế 

3.8.1. Công tác dược, trang thiết bị y tế 

Tiếp nhận, phân bổ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, hóa chất, 

vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các đơn vị trong 

và ngoài ngành trên địa bàn tỉnh An Giang. Tiếp nhận và bàn giao xe tiêm chủng 

vắc xin cơ động cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang 

Tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu cho công tác 

phòng chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 

28/5/2021 của Bộ Y tế. 

Xây dựng kế hoạch phân bổ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 của 

ngành Y tế năm 2021. Xây dựng và thẩm định Kế hoạch mua thuốc Phòng, 

chống dịch COVID-19 năm 2021. Xây dựng kế hoạch về việc phân bổ vật tư y 

tế, phương tiện phòng hộ, phòng chống dịch COVID - 19 của ngành Y tế năm 

2021. 

Trình UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua 

sắm sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm vi rút Sars CoV-2 bằng test nhanh kháng 

nguyên phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang; Dự 

toán: Mua sắm phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang năm 2021; Dự toán Mua sắm Hệ tống xét 

nghiệm SARS – CoV – 2 bằng phương pháp Realtime PCR phục vụ xét nghiệm 
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trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh An Giang (Nguồn Quỹ 

phòng, chống dịch COVID -19 và hạn hán của tỉnh An Giang); Dự toán: Mua 

sắm phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh An Giang năm 2021. 

3.8.2. Công tác xây dựng cơ bản 

Tổng hợp kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn 

thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu 

tư. 

3.9. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện 16 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành 

(03 thanh tra, 13 kiểm tra) tại 466 cơ sở và 16 doanh nghiệp về các nội dung 

hành nghề dược, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch 

COVID-19. Đã xử lý vi phạm 04 cơ sở và 01 doanh nghiệp (01 cơ sở sản xuất 

thực phẩm, 03 cơ sở dịch vụ ăn uống và 01 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn 

uống) với số tiền xử phạt là 15.000.000 đồng (Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm thực hiện). 

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp nhận 07 đơn (03 

đơn khiếu nại và 04 đơn phản ánh). Đã xử lý: Trả lại và hướng dẫn đến cơ quan 

thẩm quyền giải quyết: 03 đơn khiếu nại và 03 đơn phản ánh. Chuyển đến cơ 

quan thẩm quyền giải quyết 01 đơn phản ánh về khám bệnh, chữa bệnh. 

3.10. Hợp tác quốc tế 

Tiếp tục thực hiện dự án phòng chống HIV/AIDS từ các nguồn tài trợ của 

Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét, hợp tác với các tỉnh giáp biên 

giới của Vương quốc Campuchia về kiểm dịch y tế biên giới, phòng chống các 

dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (đặc biệt là dịch bệnh COVID-19), hỗ trợ 

khám chữa bệnh cho người dân Campuchia sang điều trị.  

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính, đồng 

thời ban hành Quyết định phân bổ vốn vay nước ngoài dự án An ninh Y tế khu 

vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng tỉnh An Giang năm 2021 do Ngân hàng 

Phát triển Châu Á tài trợ. 

3.11. Công tác tài chính: 

Tổng ngân sách y tế năm 2021 ước tính là: 2.003,61 tỷ đồng, trong đó:  

- Ngân sách cấp: 411,885 tỷ đồng, trong đó: 

+ Đầu tư phát triển: 20,7 tỷ đồng (các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư) 

+ Chi sự nghiệp, quản lý hành chính, khác: 391,185 tỷ đồng.  

+ Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số ( kinh phí TW cấp): 0 tỷ đồng 



9 

 

  

- Các khoản thu sự nghiệp: 1.591,725 tỷ đồng, trong đó:  

  + Thu dịch vụ khám chữa bệnh:1.370,575 tỷ đồng (trong đó tiền thuốc: 

573,484 tỷ đồng).  

  + Phí, lệ phí, khác: 221,150 tỷ đồng.  

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực 

hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Lượng bệnh đến khám tại các cơ sở y 

tế giảm từ 30%-40%, dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nguồn thu sự 

nghiệp sẽ giảm so với kế hoạch được giao năm 2021 khoản 30%, do đó sẽ ảnh 

hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện dự toán nguồn kinh phí ngân sách sự 

nghiệp y tế. 

Ngành Y tế sẽ cố gắng 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. 

3.12. Các công tác khác 

Trình UBND tỉnh phương án thu dịch vụ, xét nghiệm COVID-19 đối với 

người nhập cảnh được cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly và hỗ trợ kinh 

phí mua vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Trình UBND tỉnh về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để 

xây dựng khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Tân Châu và thị trấn Long 

Bình, huyện An Phú.  

Trình UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy mô và kinh phí thực hiện 

đề án thành lập khu hồi sức cấp cứu điều trị bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Tỉnh; phân bổ nguồn kinh phí để mua sắm bồn Oxy lỏng và thiết 

bị hổ trợ cho hệ thống xét nghiệm Covid và hệ thống ECMO; điều chỉnh kinh 

phí sự nghiệp y tế năm 2021 của Sở Y tế bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang mua sắm Máy sản xuất nước tinh khiết RO để chạy máy lọc máu 

cho người nhiễm COVID-19. 

Làm việc với Sở Tài chính về kinh phí nâng cấp, cải tạo khu cách ly điều 

trị và phòng, chống dịch COVID-19 cho các huyện. 

Củng cố đội phản ứng nhanh nội viện, đảm bảo nhân lực phục vụ cho 

công tác phòng chống dịch và khu vực cách ly điều trị người mắc COVID-

19. Cập nhật và hoàn thiện lại Kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch COVID-

19 cho phù hợp với tình hình hiện nay. Tổ chức diễn tập cho nhân viên y tế 

xử trí các tình huống dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại đơn vị. 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện hoạt động chi tiết của Tiểu ban an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19 về việc đón công dân tỉnh An Giang đang sinh 



10 

 

  

sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về 

địa phương. 

Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh về việc nâng giường 

bệnh kế hoạch Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và Bệnh viện Tim mạch (đã 

phê duyệt tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 31/5/2021). 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao giường bệnh kế hoạch cho 

các Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu sau khi thực 

hiện giải thể 07 phòng khám đa khoa khu vực. 

Trình Bộ Y tế xin chủ trương hỗ trợ từ ngân sách chi phí cách ly y tế đối 

với người nhập cảnh bằng đường bộ. 

Xây dựng Kế hoạch Bảo vệ môi trường lĩnh vực Y tế giai đoạn 2022 – 

2024, dự thảo kế hoạch phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản 

lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023. 

Tham mưu UBND tỉnh trả lời kiến nghị của các địa phương theo nội dung 

Công văn số 78-CV/BCSĐ ngày 13/8/2021 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh; giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của 

Tổ trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh; trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND 

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên đề chủ yếu thông qua hình thức 

trực tuyến. 

II. NHẬN XÉT 

1. Kết quả đạt được: 

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2021, 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 hệ thống y tế, dân số tuyến huyện, 

củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở.     

- 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 dịch bệnh 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.  

- 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.  
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- 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 và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.   

- Thực hiện đúng tiến độ các đầu công việc của UBND tỉnh giao cho 

ngành y tế năm 2021. 

2. Khó khăn, hạn chế: 

Do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, nguồn thu từ các dịch vụ 

khám chữa bệnh của các đơn vị y tế giảm đáng kể (20 – 30% so với dự toán), 

gây mất cân đối thu chi đối với 06 bệnh viện tuyến tỉnh tự chủ tài chính nhóm II, 

đặc biệt là Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc và Tân Châu, không đảm bảo 

kinh phí chi trả lương cho nhân viên y tế, cần hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh để 

ổn định đời sống nhân viên an tâm công tác. Riêng đối với các đơn vị tự chủ tài 

chính nhóm III, nhờ ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi thường xuyên nên 

mặc dù nguồn thu có giảm nhưng vẫn tương đối đảm bảo hoạt động. 

Năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại tỉnh An Giang, diễn biến 

phức tạp và khó lường, nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 lớn, nguồn kinh phí chi thường xuyên không đủ đáp ứng, do đó 

ngành phải sử dụng nguồn vốn đầu tư, thực hiện giãn một số dự án ngành y tế 

giai đoạn 2021 – 2025 sang giai đoạn 2026 – 2030. 

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 Y tế – Dân số chưa kịp 

tiến độ so với kế hoạch năm. 

Trên đây là nội dung báo cáo ước tình hình thực hiện công tác y tế năm 

2021, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Y tế;  

- HĐND, UBND tỉnh;  

- VP Tỉnh ủy, Ban TGTU;  

- Sở KH&ĐT, Cục Thống kê; 

- Phòng PA 03-Công an tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế;  

- Các đơn vị Y tế tỉnh, huyện;  

- Các Phòng ban Sở Y tế;  

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 

 

 

 

(để báo cáo) 
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