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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 4694/BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 An Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO  

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 

 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

1. Các hoạt động chuyên môn, cung ứng dịch vụ y tế 

1.1. 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. 

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.  

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 phòng chống dịch nhanh 

chóng, không bị động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Ngành y tế tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 

của tỉnh về phòng, chống COVID-19. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền yêu cầu thực 

hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện việc tuyên truyền và tải, cài đặt 

ứng dụng NCOVI, PC-Covid, VNEID. 

 Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2, 

tiêm ngừa vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Phân 

bổ vắc xin cho địa phương triển khai tiêm vét mũi 1, trả mũi 2 đúng hạn và tổ chức 

tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc ban hành 

“Hướng dẫn chuẩn hóa hoạt động khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh An 

Giang”. Hướng dẫn cách ly F1 trong tình hình mới. 

Tiếp tục giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tiêu chí bệnh viện an 

toàn phòng chống COVID-19. Chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế lấy mẫu 
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xét nghiệm, tiếp nhận điều trị người bệnh với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình 

huống dịch bệnh. 

Lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với lực 

lượng Đồn Biên phòng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh 

tại cửa khẩu, đường mòn, kênh rạch, bến đò ngang và trên tuyến biên giới không để 

sót lọt đối tượng xuất - nhập cảnh trái phép, trốn cách ly.  

Tính đến ngày 19/12/2021, ghi nhận tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa 

bàn tỉnh như sau: 

- Phòng chống dịch COVID-19 (tính đến 16 giờ, ngày 19/12/2021): ghi nhận 

29.748 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh (bao gồm: 12.533 trường hợp phát hiện 

cộng đồng, 110 trường hợp nhập cảnh, 1.602 trường hợp về từ các tỉnh, 8.413 trường 

hợp trong khu cách ly tập trung, 7.090 trường hợp trong khu phong tỏa), trong đó 19 

trường hợp tái dương tính. Cách ly tập trung hiện còn quản lý: 2.824 trường hợp (số 

cộng dồn là 90.394 trường hợp). Cách ly tại nhà, nơi lưu trú hiện còn quản lý: 5.596 

trường hợp (số cộng dồn là 94.588 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 

19/12/2021 là 347.863 mẫu, trong đó: 29.748 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): Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay số mắc 

Zika là 01 ca, không tử vong. 

- Sốt xuất huyết (SXH): Tính đến ngày 12/12/2021, số mắc SXH là 2.408 ca, 

không có tử vong; đã phát hiện và xử lý tổng cộng 806 ổ dịch Sốt xuất huyết trên 

địa bàn toàn tỉnh (địa phương có nhiều ổ dịch nhất là huyện Chợ Mới với 191 ổ dịch, 

Châu Thành 97 ổ dịch, Phú Tân 87 ổ dịch, Châu Phú 76 ổ dịch, ...). So với lũy tích 

cùng kỳ năm 2020 số mắc tăng 4,2%, không có tử vong (số mắc/chết cùng kỳ năm 

2020: 2.311/0). 

- Tay-Chân-Miệng (TCM): Tính đến ngày 12/12/2021, số mắc TCM là 

1.622 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 1,7%, 

số tử vong tăng 01 ca (số mắc/chết cùng kỳ 2020: 1.595/0).  

- Bệnh tả: Từ đầu năm 2021 đến nay không có trường hợp mắc bệnh tả trên 

địa bàn tỉnh.  
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- Thương hàn & Phó thương hàn: Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường 

hợp mắc. Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay số mắc Thương hàn và Phó thương 

hàn là 17 ca, không tử vong. 

- Viêm não virus: Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường hợp mắc. 

Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay số mắc Viêm não virus là 07 ca, không tử 

vong. 

- Cúm A(H1N1): Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường hợp mắc. Từ đầu 

năm 2021 đến nay không phát hiện trường hợp nào mắc Cúm A (H1N1). 

- Sởi và Sốt phát ban nghi Sởi: Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường 

hợp sốt phát ban nghi sởi. Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay số mắc sốt phát ban 

nghi sởi là 35 ca, không tử vong. 

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. 

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

a. Dự án Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng 

đồng và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến: 

- Phòng chống Sốt rét: Tình hình sốt rét không có biến động, không có dịch 

sốt rét, tính đến ngày 30/11/2021 chưa ghi nhận trường hợp mắc sốt rét trên toàn 

tỉnh (cùng kỳ 2020, khống có ca mắc sốt rét). Thực hiện xét nghiệm tìm ký sinh 

trùng sốt rét 5.377 lam máu đạt 89,6% KH năm.  

- Phòng chống Lao: Tính đến ngày 30/11/2021, số bệnh nhân lao quản lý 

điều trị: 4.844 người đạt 73,1% KH năm, số bệnh nhân lao các thể thu dung điều trị 

là 3.653 bệnh nhân đạt 80,5% KH năm, trong đó số bệnh nhân lao AFB (+) mới đăng 

ký điều trị là 2.812 bệnh nhân đạt 114,7%. Tỷ lệ bệnh nhân lao các thể điều trị khỏi 

và hoàn thành điều trị là 94%. Nhìn chung hoạt động phòng chống Lao đạt kết quả 

tốt.  

- Phòng chống Phong: Tính đến 30/11/2021, tổng số bệnh nhân Phong quản 

lý: 29 người, trong đó phát hiện mới: 01 người, số người điều trị đa hóa: 09 người, chăm 

sóc tàn tật: 20 người. Tỷ lệ lưu hành bệnh phong trên 10.000 dân đạt 0,005 (KH: <0,2), 

Tỷ lệ bệnh nhân phong mới trên 100.000 dân đạt 0,05 (KH: <0,1). Tỉnh An Giang đạt 

tiêu chuẩn loại trừ bệnh Phong cấp tỉnh và huyện của Việt Nam theo các tiêu chí của 

Thông tư 17/2013/TT-BYT ngày 06/06/2013 của Bộ Y tế. 
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- Phòng chống bệnh Tăng huyết áp (THA): Tính đến ngày 30/11/2021, đã 

tổ chức khám sàng lọc tại 46 xã cho 24.603 người có yếu tố nguy cơ (ghi nhận 6.022 

người nghi ngờ THA, chiếm 24,5%). Hiện nay, tổng số bệnh nhân tăng huyết áp 

được quản lý điều trị hiện tại: 86.281 người, trong đó điều trị đạt mục tiêu: 35.478 

người (đạt 41,1%). Tỷ lệ người mắc bệnh THA được phát hiện đạt 55,1%, trong đó 

số được quản lý điều trị chiếm tỷ lệ 34,5%. 

 - Phòng chống bệnh Đái tháo đường (ĐTĐ) và các rối loạn do thiếu Iod: 

Tính đến ngày 30/11/2021, thực hiện lồng ghép khám sàng lọc tại 46 xã cho 24.603 

người có yếu tố nguy cơ (ghi nhận 10.237 người có nguy cơ mắc ĐTĐ, chiếm 

41,6%). Hiện nay, số bệnh nhân quản lý hiện tại: 39.936 người, trong đó điều trị đạt 

mục tiêu: 16.206 người (đạt 40,6%). Tỷ lệ người mắc bệnh Đái tháo đường được 

phát hiện đạt 68,8%, trong đó số được quản lý điều trị chiếm tỷ lệ: 61%.  

- Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng: Duy trì mạng lưới chăm sóc sức 

khỏe tâm thần tại 156 xã. Tổng số bệnh nhân quản lý điều trị: 1.135 người, trong đó 

số điều trị ổn định là 752 người, tỷ lệ điều trị ổn định: 66,3% (KH: > 71%), tỷ lệ gây 

rối: 12% (KH: < 15%), tỷ lệ hành vi nguy hại: 6% (KH: < 12%), tỷ lệ mạn tính tàn 

phế: 9% (KH: < 8%). Nhìn chung dự án thực hiện đạt các mục tiêu chuyên môn theo 

kế hoạch. 

- Hoạt động Y tế trường học: Duy trì các hoạt động kiểm tra vệ sinh môi 

trường, an toàn thực phẩm, kết hợp nhà trường thực hiện truyền thông giáo dục sức 

khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh. 

b. Dự án Tiêm chủng mở rộng:  

Tính đến ngày 30/11/2021, 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 19.025 cháu, đạt 64% KH năm; tiêm ngừa uốn ván cho 

phụ nữ có thai (VAT 2+): 15.129 người, đạt 50,9% KH năm. Thực hiện tiêm nhắc 

vaccin MR (sởi–rubella) cho trẻ 18 tháng tuổi: 18.102 trẻ đạt 61,1% KH năm, tiêm 

nhắc vaccin DPT mũi 4 (bạch hầu, ho gà, uốn ván) cho trẻ 18 tháng: 17.060 trẻ đạt 

57,6% KH năm. 

c. Dự án Dân số và Phát triển 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản:     

Duy trì hoạt động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện tư vấn 

sức khỏe bà mẹ trẻ em. Nhìn chung hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ đạt tiến độ 

hầu hết các chỉ tiêu cơ bản, số sinh tại cơ sở y tế cao. Cụ thể kết quả thực hiện chủ 

yếu của hoạt động đến 30/11/2021:  
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- Hoạt động Làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh: Số lần khám thai trung bình 

của phụ nữ đẻ là 3,74 lần. Tổng số phụ nữ đẻ: 27.096 người, trong đó do cán bộ y tế 

đỡ đẻ chiếm 99,93% số phụ nữ đẻ. Tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 2.500 gram là 

4,87%. Số trường hợp sinh khó chiếm tỷ lệ 38,3%, tỷ lệ mổ lấy thai là 37,4%. Số tai 

biến sản khoa: 193 trường hợp (băng huyết: 149, nhiễm khuẩn: 33, sản giật: 09, vỡ 

tử cung: 02) chiếm tỷ lệ 0,7% số phụ nữ đẻ, ghi nhận 01 trường hợp tử vong mẹ liên 

quan đến tai biến sản khoa. 

- Phòng nhiễm khuẩn đường sinh sản, tầm soát ung thư sinh dục: Số lần khám 

phụ khoa là 531.427 lần, điều trị bệnh phụ khoa: 72.230 lượt người. Thực hiện xét 

nghiệm phụ khoa cho 29.389 người, ghi nhận 409 phụ nữ mắc bệnh ung thư đường 

sinh dục. 

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 

Tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông, giám sát theo dõi cân trẻ em dưới 

2 tuổi định kỳ, kết hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức truyền thông về dinh 

dưỡng. Tiếp tục thực hiện lồng ghép hoạt động của chương trình phòng chống suy 

dinh dưỡng với các hoạt động khác như tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, Dân số- KHHGĐ...  

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

 Tiếp tục thực hiện các đề án: Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Đề án khám 

sức khỏe người cao tuổi, Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, mô hình tư 

vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Qua đánh giá sơ bộ hoạt động của các đề án đạt 

kế hoạch năm, cụ thể như sau: 

 - Tỷ lệ sàng lọc trước sinh cho bà mẹ đạt 35,2%, vượt mức kế hoạch đề ra (KH: 

35%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh cho trẻ em đạt 58,3% (KH: 70%). 

 - Tỷ lệ giới tính khi sinh: 108,6 trẻ trai/ 100 trẻ gái sinh sống. Tình hình thực 

hiện các biện pháp tránh thai hiện đại ước thực hiện năm 2021: đình sản được 295/200 

người, đạt 147,5%; đặt vòng 20.582/18.000 người, đạt 114,3%; thuốc cấy 192/200 

người, đạt 96%; thuốc viên 106.841/111.000, đạt 96,3%; thuốc tiêm 12.058/12.000, 

đạt 100,5%; bao cao su 38.187/37.000, đạt 103,2%. 

 - Duy trì hoạt động tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân. Thực hiện khám sức 

khỏe định kỳ cho người cao tuổi. 

d. Dự án An toàn thực phẩm  

Từ đầu năm 2021 đến nay, chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên 

địa bàn tỉnh. Ngành Y tế đã kết hợp các ngành chức năng thực hiện thanh, kiểm tra 

7.457 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, 
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qua kết quả kiểm tra, tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP chung là 93,6% (cùng kỳ 

năm 2020 kiểm tra 10.971 cơ sở, tỷ lệ đạt VSATTP là 92,4%), cụ thể: 

 
Số cơ sở được 

kiểm tra 

Số cơ sở đạt 

VSATTP 

Tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn 

VSATTP / cơ sở được 

kiểm tra (%) 

Cơ sở sản xuất, chế 

biến thực phẩm 
40 38 95 

Cơ sở kinh doanh 

thực phẩm 
366 306 83,6 

Cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 
2.814 2.584 91,8 

Cơ sở kinh doanh 

thức ăn đường phố 
4.237 4.054 95,7 

Tổng 7.457 6.982 93.6 

Qua kiểm tra, đã xử lý vi phạm: phạt tiền 06 cơ sở với tổng số tiền phạt là 

13.800.000 đồng, nhắc nhở khắc phục: 469 cơ sở. Cập nhật và rà soát danh sách các 

cơ sở sản xuất nước đá, nước uống đóng chai/bình và cơ sở dịch vụ ăn uống (phân 

theo loại hình); Thực phẩm chức năng Cục ATTP cấp công bố. Rà soát các cơ sở 

sản xuất bao bì, chất hỗ trợ, thực phẩm bổ sung, dịch vụ ăn uống, nước nguồn các 

cơ sở nước uống đóng chai. 

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

ngộ độc thực phẩm trong mùa mưa và trong tình hình cả nước phòng chống dịch 

COVID-19; Theo dõi và xử lý cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

e. Dự án Phòng, chống HIV/AIDS 

Tính đến ngày 30/11/2021, số liệu cụ thể về HIV/AIDS như sau: 

 01/01/2019 đến 

30/11/2020 

01/01/2020 đến 

30/11/2021 

Lũy tích từ 1993 

đến 30/11/2021 

Số người nhiễm HIV 392 238 12.381 

Số bệnh nhân AIDS 72 25 8.760 

Số tử vong 88 28 5.628 
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So với cùng kỳ 11 tháng của năm 2020, số phát hiện HIV ít hơn 154 ca (giảm 

39,3%), số bệnh nhân AIDS ít hơn 47 ca (giảm 65,3%), số tử vong ít hơn 60 ca (giảm 

68,2%). 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. 

 

 

f. Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học 

Ngành đã kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục 

thực hiện vận động hiến máu tình nguyện, đáp ứng một phần nhu cầu cho các bệnh 

viện trên địa bàn tỉnh. 

g. Dự án 7: Quân dân y kết hợp  

Củng cố và phát triển mạng lưới kết hợp quân dân y, thực hiện tốt công tác 

kết hợp quân dân y trong phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình y tế, 

chuẩn bị đáp ứng các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa. 

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. 

h. Dự án 8: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 

và truyền thông y tế 

Thường xuyên theo dõi giám sát định kỳ các hoạt động của các dự án thuộc 

chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp 

tục duy trì tốt hoạt động của mạng lưới truyền thông tại các tuyến, bám sát các mục 

tiêu của chương trình, dự án. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kịp 

thời chuyển thông tin về hoạt động của ngành y tế, các thông điệp khuyến cáo phòng 

bệnh, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và của địa phương trên tập san sức khỏe An 

Giang, trang web của Sở Y tế. 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, đặc biệt 

là dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống thông tin đại chúng. 
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1.3. 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. 

1.4. 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 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. Đảm bảo thực hiện công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại 

các khu điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19.  

Thành lập và đưa vào hoạt động cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-

19 với qui mô 1.000 giường tại Trung đoàn 892 – huyện Thoại Sơn.   

Triển khai kế hoạch cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu 

chứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Cập nhật 

hướng dẫn của Bộ Y tế trong quản lý, theo dõi, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. 

Số liệu cơ bản khám chữa bệnh đến hết tháng 11/2021 như sau: Tổng số lần 

khám chung là 6.321.263 lần (đạt 64,85% KH năm), trong đó số lần khám bệnh tại 
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các cơ sở điều trị trong tỉnh là 5.202.762 lần, đạt 61,87% KH năm. Thực hiện điều 

trị nội trú cho 245.102 lượt bệnh đạt 80,76% KH năm. So với cùng kỳ năm 2020 số 

lần khám bệnh giảm 25,3%, số bệnh nhân điều trị nội trú giảm 21% do ảnh hưởng 

của tình hình dịch bệnh COVID-19 (cùng kỳ năm 2020 số lần khám bệnh 6.964.273 

lần, điều trị nội trú: 310.125 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. 

2. 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). 

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. 

Ngành đã chủ động phối hợp với các trường Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ, Khoa Y Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh, Đại học Phạm Ngọc Thạch, Đại học Trà Vinh, Cửu Long trong đào tạo cán 

bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành, đảm bảo thực hiện 

tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tổ chức các lớp đào 

tạo liên tục cho các cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, phân công các bác sỹ, 

dược sỹ đào tạo theo địa chỉ sử dụng về công tác tại các đơn vị trực thuộc. 

3. 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 
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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 thí điểm hệ thống phần mềm hỗ trợ F0 điều trị tại nhà tại TP. Long 

Xuyên, TP. Châu Đốc và 03 huyện: Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú. Thống nhất các 

thông tin lĩnh vực Y tế tích hợp trên Trung tâm IOC của tỉnh. Tiếp tục đôn đốc các bệnh 

viện tuyến tỉnh đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử và công bố triển khai bệnh án 

điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 

theo Công văn 3934/SYT-NVY. Xây dựng Kế hoạch triển khai Tổng đài tư vấn F0 

điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh An Giang. 

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. 

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

4.1. 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 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. 

4.2. Công tác xây dựng cơ bản 
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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. 

5. Tài chính y tế 

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 

- 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. 

6. Quản lý nhà nước và điều hành ngành Y tế 

6.1. Cải cách thủ tục hành chính 

Triển khai thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ cải cách về thể chế, kiểm soát 

thủ tục hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, nhân sự; nâng cao chất lượng 

cán bộ y tế; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính công. Tổ chức thực 

hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Tiếp tục thực hiện 

cải cách thủ tục hành chính, cử công chức tham gia tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Hành chính công của tỉnh. 

6.2. Công tác thanh tra, kiểm tra  

Công tác thanh tra triển khai thực hiện khá tốt kế hoạch, bám sát nội dung 

phương hướng, kế hoạch của ngành, phát hiện xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần 

nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về y tế. 
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 Thực hiện thanh tra, kiểm tra: 

Trong năm 2021, thực hiện 23 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (04 

thanh tra, 19 kiểm tra) tại 529 cơ sở và 16 doanh nghiệp về các lĩnh vực hành nghề 

dược, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm, tiêm chủng và phòng chống dịch Covid-

19. Đã xử lý vi phạm 02 tổ chức và 12 cá nhân với số tiền xử phạt là 95.250.000 

đồng, trong đó thanh tra Sở Y tế xử lý 01 tổ chức và 07 cá nhân vi phạm với số tiền 

xử phạt là 79.500.000 đồng và Chi cục ATVSTP xử phạt 01 tổ chức và 05 cá nhân 

với số tiền là 15.750.000 đồng. 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Tiếp nhận và giải quyết 19 

đơn, trong đó 02 đơn phản ánh thuộc thẩm quyền quản lý, lưu vụ việc vào kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra thường xuyên, trả lại và hướng dẫn đến cơ quan thẩm quyền giải 

quyết 03 đơn phản ánh và 03 đơn khiếu nại, số còn lại chuyển đến cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết. 

6.3. 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. 

II. Công tác thi đua, khen thưởng: 

1. Công tác triển khai, tổ chức các phong trào thi đua trong ngành y tế: 

Sở Y tế quan tâm triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các 

phong trào thi đua của Bộ Y tế, UBND tỉnh và hướng dẫn thực hiện công tác xét thi 

đua và đề nghị khen thưởng cho tất cả các đơn vị y tế trực thuộc; cập nhật thường 

xuyên những văn bản luật và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.  

- Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 

của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Triển khai Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2021. 
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- Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-TĐK ngày 01/3/2021 về việc 

phát động phong trào thi đua năm 2021 và Quy chế số 02/KH-TĐK ngày 08/4/2021 

về việc tổ chức hoạt hoạt động, bình xét thi đua năm 2021 của Khối thi đua VHXH 

tỉnh An Giang. 

- Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 839/KH-SYT ngày 09/4/2021 về việc 

tổ chức hoạt động, bình xét thi đua Khối Y tế năm 2021. Các đơn vị trưởng khối thi 

đua y tế xây dựng kế hoạch thi đua của khối theo hướng dẫn quy chế. 

- Sở Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 năm 

2021, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tôn 

vinh các cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 năm 

2021. Sở Y tế và Công đoàn Ngành Y tế đã phát động phong trào thi đua yêu nước 

với chủ đề “ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; đổi mới 

phong cách thái độ phục vụ, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất 

thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; 

tổ chức ký kết giao ước thi đua với các đơn vị y tế trong tỉnh. 

- Các phong trào thi đua trong ngành y tế gắn với Các hoạt động thi đua 

phải gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

phong trào “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh 

nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; phong trào “An Giang chung tay Vì người 

nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức 

thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh An Giang”, phong trào “An 

Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

Covid-19”, đặc biệt là lập thành tích chào mừng thắng lợi cuộc Bầu cử Đại biểu 

Quốc hội lần thứ XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệp kỳ 2021-2026. 

Ngoài ra tổ chức thực hiện thi đua trong công tác Cải cách hành chính, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước hiện đại hóa nền hành chính 

công. 

- Tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các 

đơn vị thường xuyên tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật, nghiên cứu,  sáng tạo, cập 

nhật các thông tin y học tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai 

chuyển đổi số trong các lĩnh vực phòng bệnh và khám chữa bệnh. Năm 2020 các tập 

thể và cá nhân đã đăng ký và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến 

cấp cơ sở và cấp tỉnh. Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp sáng 

kiến Sở Y tế đã xét duyệt và công nhận 289 đề tài NCKH và 75 sáng kiến của 986 

lượt người tham gia. Giám đốc Sở Y tế công nhận 721 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến 

sĩ thi đua cơ sở”. UBND tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 15 

cá nhân xuất sắc giai đoạn 2017 – 2019. 

Cùng với phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các đơn 

vị y tế trong tỉnh còn tham gia thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội”; đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động, phòng chống cháy nổ; các tổ chức 

công đoàn tổ chức các phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ 
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CB, CC, VC và người lao động; tham gia các hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ và 

Bình đẳng giới. 

2. Công tác khen thưởng: 

Đầu năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế đã xét duyệt và trình 

khen thưởng tổng kết công tác y tế năm 2020 cho các đơn vị y tế trực thuộc; nhân 

dịp Lễ Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2/2021, Sở Y tế đã tổ chức 

tuyên dương và trao tặng cho các tập thể và cá nhân được Nhà nước, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh An Giang và Sở Y tế khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ thuộc các lĩnh vực công tác của ngành y tế. 

- Trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020 cho 09 cá 

nhân “đã có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân”. 

(Quyết định số 2045/QĐ-CTN ngày 17/11/2020 Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng)  

- Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Y tế huyện 

An Phú “đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến 2019, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc” (theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg 

ngày 12/12/2020). 

- UBND tỉnh khen thưởng cho 136 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; 

tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 142 cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 2 năm liên tục 2019-2020 (theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 23/2/2021). 

- UBND tỉnh khen thưởng tổng kết Khối thi đua thuộc Sở Y tế năm 2020 

(theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 23/2/2021): tặng Cờ thi đua cho 06 đơn vị 

dẫn đầu của các khối thi đua y tế và tặng 09 Bằng khen cho các đơn vị trong khối thi 

đua y tế. 

- UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Sở Y tế nhận dịp tổng kết công tác 

thi đua của Khối VHXH tỉnh năm 2020. 

- Giám đốc Sở Y tế  Quyết định công nhận danh hiệu LĐTT cho: 503 tập thể 

và 6.414 cá nhân; tặng Giấy khen cho 194 tập thể và 1.944 cá nhân hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

- UBND tỉnh khen thưởng Bằng khen kèm Logo cho 65 cá nhân đã có thành 

tích xuất sắc trong tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh An Giang 

(theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 08/12/2021).  

- UBND tỉnh khen thưởng Bằng khen cho 03 tập thể, 07 cá nhân Đã có thành 

tích đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ công tác Dân số tỉnh An Giang nhân dịp lễ 

kỷ niệm 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2021) theo Quyết định 

số 297/QĐ-UBND ngày 23/12/2021. 

III. Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022: 

Năm 2022, ngành Y tế An Giang tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đẩy 

mạnh phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; phát hiện, bồi 

dưỡng các nhân tố mới nhắm phát huy khả năng lao động giỏi, lao động sáng tạo; 

thực hiện các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và 

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1645763&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=10803667
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định hướng phát triển của ngành; chủ động trong công tác phòng chống dịch, bệnh 

trên địa bàn – đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các 

hoạt động dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các chương trình y tế 

khác; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo công 

bằng trong khám chữa bệnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công 

tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị. 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của tỉnh phát động, phấn 

đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 theo Nghị 

quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

 - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 chuyên đề về “Xây dựng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ", cụ thể hoá nội dung, tiêu chí đăng ký thi đua phù hợp với nhiệm 

vụ được giao.  

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động phong trào thi đua của các đơn vị, việc 

thực hiện đăng ký thi đua, để căn cứ đánh giá, xếp loại và khen thưởng cuối năm. 

- Sở Y tế tiếp tục tổ chức thực hiện thi đua theo cụm, khối Y tế. Tổ chức sơ 

kết, tổng kết và bình xét khen thưởng theo đúng quy chế đã ban hành.  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, quy chế thi đua của khối VHXH 

tỉnh. 

- Kiện toàn tổ chức Hội đồng xét duyệt sáng kiến và Hội đồng thi đua, khen 

thưởng của Sở Y tế để xét công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và đề nghị khen thưởng 

cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế 

năm 2022.  

 - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng cho tất cả các 

đơn vị y tế và tổ chức triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, 

khen thưởng cho các đơn vị y tế trực thuộc. 

 

                   KT. GIÁM ĐỐC 

                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC  
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