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An Giang, ngày          tháng 10 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

 Kiểm tra công tác điều trị người mắc COVID-19  

tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh 
  

 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công điện số 1323/CĐ-BYT ngày 05/9/2021 của Bộ Y tế về việc 

quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19 tại Tp Hồ Chí 

Minh và các tỉnh phía Nam; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác điều trị người mắc COVID-19 tại 

các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

- Đánh giá thực trạng công tác điều trị người mắc COVID-19 tại các bệnh 

viện, Trung tâm Y tế, cơ sở điều trị COVID-19 trong tỉnh; 

- Phát hiện những khó khăn, tồn tại trong chẩn đoán và điều trị người mắc 

COVID-19 tại các đơn vị và khẩn trương khắc phục ngay sau khi kiểm tra; có 

giải pháp kéo giảm tử vong cho các trường hợp mắc COVID-19 trong tỉnh; 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra công tác tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, chẩn đoán và điều trị 

người mắc COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế; việc áp dụng cập nhật các 

hướng dẫn điều trị mới nhất: sử dụng thuốc kháng virus, kháng viêm, kháng 

đông, kháng thể đơn dòng,… 

- Việc bố trí nhân lực, phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư 

tiêu hao, thuốc thiết yếu cho nhu cầu điều trị COVID-19 tại đơn vị; 

- Đào tạo nhân lực bác sỹ, điều dưỡng đáp ứng yêu cầu cho chẩn đoán, 

điều trị COVID-19, hồi sức tim phổi cơ bản - nâng cao, sử dụng máy thở, kiểm 

soát nhiễm khuẩn, theo dõi và chăm sóc người bệnh ở các tầng,… 
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- Công tác giao ban hằng ngày, hội chẩn nội viện, ngoại viện các trường 

hợp điều trị COVID-19. 

- Xem trực tiếp các hồ sơ bệnh án các trường hợp tử vong tại bệnh viện từ 

tháng 5/2021; các biên bản kiểm thảo tử vong, rút kinh nghiệm. 

- Nghe báo cáo những khó khăn, tồn tại của các đơn vị trong việc chăm 

sóc, điều trị người mắc COVID-19 để có hướng khắc phục, giải quyết kịp thời. 

2. Đối tượng, thời gian kiểm tra: 

- Các bệnh viện, Trung tâm Y tế, cơ sở điều trị COVID-19 trong tỉnh. 

- Đơn vị và lịch kiểm tra:  

  + Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh: 8 giờ ngày 05/10/2021 (thứ 3) 

  + Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang: 8 giờ ngày 06/10/2021 (thứ 4) 

  + Các cơ sở điều trị COVID-19 khác trong tỉnh: Sở Y tế kiểm tra theo 

yêu cầu tình hình dịch bệnh, năng lực điều trị của các đơn vị, sẽ báo trước 01 

ngày trước khi Đoàn đi kiểm tra. 

3. Thành phần đoàn kiểm tra: 

-  Lãnh đạo Sở Y tế; 

-  Phòng Nghiệp vụ Y; 

- Thành viên Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh theo Quyết định số 

2110/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

4. Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra: 

Mỗi đơn vị làm việc trong 01 ngày: 

- Thư ký giới thiệu thành phần đoàn. 

- Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích, phương pháp, thời gian làm 

việc và phân công nội dung kiểm tra cho các thành viên đoàn. 

- Đơn vị được kiểm tra báo cáo tóm tắt công tác điều trị COVID-19 của 

đơn vị trong thời gian qua (theo các nội dung kiểm tra). 

- Đoàn đi kiểm tra thực tế, xem hồ sơ bệnh án (bệnh viện photo bệnh án 

các trường hợp tử vong do COVID-19 từ tháng 5/2021 đến nay cung cấp cho 

Đoàn kiểm tra). 

- Đoàn kiểm tra họp, các thành viên báo cáo kết quả kiểm tra cho Trưởng 

đoàn. Thư ký tổng hợp các ý kiến nhận xét và ghi vào biên bản. 

- Trưởng đoàn phát biểu tổng kết buổi kiểm tra và chỉ đạo thực hiện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra. 
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 - Các bệnh viện, Trung tâm Y tế chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu nội 

dung kiểm tra và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. 

          - Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh 

tạo điều kiện để các bác sỹ có tên tham gia Đoàn kiểm tra của Sở Y tế. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Công tác phí của Đoàn kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Phương tiện di chuyển: sử dụng xe ô tô của Sở Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác điều trị người mắc COVID-19 tại 

các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố của Sở Y tế. Đề nghị 

các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

  
  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các bệnh viện, TTYT; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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