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I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 10 NĂM 2021
A. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH
1. Tình hình dịch bệnh trong kỳ báo cáo: (từ 13/9/2021 đến 10/10/2021)
Phòng chống dịch COVID-19 (tính đến 16 giờ, ngày 18/10/2021): ghi nhận
7.924 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh (trong đó: 7.833 trường hợp phát hiện
cộng đồng, 91 trường hợp cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh); 17 trường hợp
tái dương tính. Cách ly tập trung hiện còn quản lý: 10.658 trường hợp (số cộng dồn
là 47.061 trường hợp). Cách ly tại nhà, nơi lưu trú hiện còn quản lý: 12.142 trường
hợp (số cộng dồn là 51.978 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
18/10/2021 là 204.808 mẫu, trong đó: 7.941 mẫu kết quả dương tính với SARSCoV-2.
Bệnh Chikungunya (mới phát sinh): Trong kỳ báo cáo không ghi nhận
trường hợp mắc. Số cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay không có trường hợp nào
mắc Chikungunya trên địa bàn tỉnh An Giang.
Bệnh Zika (mới phát sinh): Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường hợp
mắc Zika trên địa bàn tỉnh. Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay số mắc Zika là 01
ca, không tử vong.
Sốt xuất huyết (SXH): Trong kỳ báo cáo đã ghi nhận 194 trường hợp mắc
SXH, không tử vong; đã phát hiện và xử lý 70 ổ dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn
toàn tỉnh. Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay số mắc Sốt xuất huyết là 1.985 ca,
không có tử vong; đã phát hiện và xử lý tổng cộng 652 ổ dịch Sốt xuất huyết trên
địa bàn toàn tỉnh (địa phương có nhiều ổ dịch nhất là huyện Chợ Mới với 159 ổ
dịch, Châu Thành 78 ổ dịch, Phú Tân 73 ổ dịch, Tri Tôn 65 ổ dịch, ...). So với lũy
tích cùng kỳ năm 2020 số mắc tăng 0,35%, không có tử vong (số mắc/chết cùng kỳ
năm 2020: 1.978/0).
Tay-Chân-Miệng (TCM): Trong kỳ báo cáo đã ghi nhận 18 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 1.592 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 113,1%, số tử vong tăng 01 ca (số
mắc/chết cùng kỳ 2020: 747/0).
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Bệnh tả: Trong kỳ báo cáo không ghi nhận trường hợp mắc. Cộng dồn từ
đầu năm 2021 đến nay không có trường hợp mắc bệnh tả trên địa bàn tỉnh.
Thương hàn & Phó thương hàn: Trong kỳ báo cáo ghi nhận 01 trường hợp
mắc. Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay số mắc Thương hàn và Phó thương hàn là
16 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 ghi nhận 01 trường hợp sốt
phát ban nghi sởi. Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay số mắc sốt phát ban nghi sởi
là 32 ca, không tử vong.
Sốt rét: Trong tháng tình hình bệnh Sốt rét ổn định, không có dịch Sốt rét
xảy ra. Theo báo cáo số liệu tháng 9/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh,
trong tháng không phát hiện ca mắc Sốt rét nào. Trong tháng đã thực hiện 301 lam
xét nghiệm, không phát hiện trường hợp nào có ký sinh trùng Sốt rét.
Tiêm chủng mở rộng: Tính đến ngày 30/9/2021, 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 16.651 cháu, đạt 56% KH
năm; tiêm ngừa uốn ván cho phụ nữ có thai (VAT 2+): 13.430 người, đạt 45,2%
KH năm. Thực hiện tiêm nhắc vaccin MR (sởi–rubella) cho trẻ 18 tháng tuổi:
15.379 trẻ đạt 51,9% KH năm, tiêm nhắc vaccin DPT mũi 4 (bạch hầu, ho gà, uốn
ván) cho trẻ 18 tháng: 14.975 trẻ đạt 50,5% KH năm.
2. Hoạt động y tế dự phòng:
Tập trung phòng chống các dịch bệnh: Sốt xuất huyết, Chikungunya, Zika,
Tay-Chân-Miệng và các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác có
nguy cơ bùng phát trên địa bàn trong tỉnh. Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh
Sởi, bệnh Bạch hầu, bệnh Dại và thực hiện tiêm chủng phòng bệnh trong cộng
đồng. Tăng cường quản lý đối tượng trong độ tuổi tham gia tiêm chủng mở rộng.
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.
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.

3

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.
Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2
phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
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 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.
3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS
Tính đến ngày 30/9/2021, số liệu cụ thể về HIV/AIDS như sau:
Chỉ số

Tháng
9/2020

Cộng dồn
năm 2020

Tháng
9/2021

Cộng dồn
năm 2021

Lũy tích từ
năm 1993 đến
30/9/2021

Số người nhiễm HIV

32

307

2

210

12349

Số bệnh nhân AIDS

2

66

1

19

8754

Số tử vong

4

81

0

20

5620

Tình hình HIV/AIDS tính từ 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021 phát hiện 210
người bị nhiễm mới HIV, số chuyển sang AIDS 19 ca và số tử vong 20 ca. Riêng
trong tháng 9/2021 rà soát phát hiện 01/115 bệnh nhân nhiễm HIV mới và đưa vào
quản lý, số bệnh nhân nhiễm HIV còn lại được phát hiện ở các tháng trước của
năm 2021 nay đưa vào quản lý. So với cùng kỳ 09 tháng của năm 2020, số phát
hiện HIV ít hơn 97 ca (giảm 31,60%), số bệnh nhân AIDS ít hơn 47 ca (giảm
71,21%), số tử vong ít hơn 61 ca (giảm 76,09%). Ngành y tế tiếp tục duy trì tốt các
hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
4. Công tác kiểm dịch y tế:
Trong tháng đã kiểm soát 1.825 tàu thuyền xuất nhập với 366 thủy thủ và
thuyền viên, 3.450 ô tô và phương tiện vận tải khác ra vào Việt Nam qua biên giới.
Không có bưu phẩm, bưu kiện Kiểm xuất. Kiểm soát 20 lượt hành khách xuất nhập
cảnh và 4.231 lượt cư dân qua lại các cửa khẩu của tỉnh. Xử lý nước sinh hoạt 129
phương tiện tàu, thuyền qua lại cửa khẩu và xử lý y tế 2.698 ô tô và phương tiện
vận tải. Không có người nhập cảnh xin qua khám bệnh.
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Tình hình dịch bệnh tại các cửa khẩu trong tỉnh được kiểm soát chặt chẽ.
Trong tháng, phát hiện 02 trường hợp nhập cảnh tại cửa khẩu quốc gia Khánh Bình
qua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính đã được đưa đi cách ly tập
trung tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, các trường hợp tiếp xúc gần được xử lý
theo đúng quy định hiện hành. Chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ cúm A
(H5N1), sốt vàng, bệnh tả..., không có hành khách nhập cảnh đến và đi từ vùng
Trung Đông, vùng Tây Phi, vùng có cúm A (H7N9, H9N2, H5N6) và vùng có dịch
sốt vàng, vùng mắc bệnh do vi rút Ebola, vùng mắc MERS-CoV.
Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, hàng hóa và phương
tiện xuất, nhập cảnh qua biên giới và bến bãi bốc dỡ hàng hóa trong khu vực cửa
khẩu. Xử lý y tế phương tiện, hàng hóa qua biên giới theo quy định hiện hành.
Giám sát nội địa người đi qua và từ vùng dịch đến khu vực cửa khẩu.
Phối hợp với các ngành chức năng, các Trung tâm Y tế huyện/thị tổ chức
cách ly tập trung người nhập cảnh và thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo
văn bản hiện hành. Thực hiện xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người
nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, quốc gia Khánh Bình, quốc gia Vĩnh
Hội Đông và phụ Bắc Đai. Kiểm tra hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại cửa
khẩu quốc tế Tịnh Biên.
B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH:
Các cơ sở điều trị trong tỉnh duy trì đảm bảo tốt các hoạt động thu dung,
khám chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân. Số liệu chủ yếu trong hoạt động khám
chữa bệnh như sau:
Tổng số lần khám bệnh là 273.333 lần, trong đó các bệnh viện tuyến tỉnh
khám 36.407 lần chiếm 13,32%; tuyến huyện và xã, phường khám 228.516 lần
chiếm 83,6%; bệnh viện tư nhân khám 8.410 lần chiếm tỷ lệ 3,08%.
Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 16.808 người, trong đó các Bệnh viện
tỉnh điều trị cho 8.365 lượt người chiếm 49,77%; Trung tâm y tế và Phòng khám
đa khoa khu vực các huyện/thị điều trị cho 6.923 lượt người chiếm 41,19%; bệnh
viện tư nhân điều trị 1.520 lượt người chiếm tỷ lệ 9,04%.
Tổng hợp từ 13/9/2021 đến 10/10/2021 có 123 trường hợp tai nạn giao
thông điều trị tại 2 bệnh viện tuyến tỉnh, trong đó BVĐKTT An Giang tiếp nhận 89
trường hợp, BVĐKKV tỉnh (Châu Đốc) tiếp nhận 34 trường hợp, ghi nhận 03
trường hợp tử vong (tháng trước không có trường hợp tử vong).
Các bệnh viện trong tỉnh sẵn sàng 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 ngời nhiễm
COVID-19. 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. Triển khai xét nghiệm SARS-
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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.
Thực hiện công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các khu điều
trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (trụ sở
Trung tâm Y tế huyện Châu Thành). Kiểm tra cơ sở điều trị COVID-19 tầng 1, tầng
2 các huyện, thị, thành phố.
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.
C. CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM:
Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay chưa có vụ ngộ độc thực phẩm.
Triển khai một số nội dung thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm trong dịp Tết Trung thu.
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.
D. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC:
Tiếp nhận, phân bổ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch
COVID-19 cho các đơn vị y tế và các ngành liên quan.
Trình UBND tỉnh phê duyệt KHLCNT MSTT test nhanh kháng nguyên
SARS-CoV-2 cho các đơn vị y tế trực thuộc; triển khai dự án nâng cao khả năng
ứng phó với dịch COVID-19 tại biên giới.
Trình UBND tỉnh Về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để
mua sắm trang thiết bị y tế khu hồi sức cấp cứu điều trị bệnh Covid-19 của
BVĐKTT AG và BVĐKKV tỉnh và mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở điều
trị bệnh nhân Covid-19 theo chiến lược “Tháp 3 tầng”; ban hành Quyết định thành
lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện An Phú.
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Trình UBND tỉnh Về việc xin lắp đặt thêm bồn oxy phục vụ cho công tác
phòng, chống dịch COVID -19; mua sắm test nhanh kháng nguyên phục vụ công
tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
thầu Dự toán: Mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu phục vụ công tác
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguồn kinh phí: Bổ sung kinh phí
mua sắm hàng hóa y tế phòng, chống dịch COVID -19 năm 2021 (đợt 6); Phê
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự toán: Mua sắm Hệ thống
REAL-TIME PCR tự động; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
thuộc Dự toán: Cung cấp, lắp đặt và di dời Bồn chứa Oxy lỏng của Bệnh viện Đa
khoa trung tâm An Giang.
Phối hợp với các sở ngành triển khai, tổ chức thực hiện, hoàn thành kế
hoạch đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh
COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương (đợt 1)
Điều động nhân sự thuộc các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ
công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Phú Tân, An
Phú, Châu Thành, Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Châu
Thành, Bệnh viện ĐKKV Tân Châu. Huy động lực lượng sinh viên tham gia hỗ trợ
lấy mẫu xét nghiệm và tiêm ngừa COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Xét tuyển sinh và thông báo danh sách đề cử theo đặt hàng trình độ đại học
vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021. Triệu tập thí sinh có tên trong
danh sách được đề cử theo Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 28 tháng 09 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách cử đào tạo theo đặt
hàng trình độ đại học hệ chính quy ngành Y tế năm 2021, ký hợp đồng đào tạo và
nhận giấy báo nhập học. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất Trường Đại
học Y Dược Cần Thơ bổ sung 09 chỉ tiêu Y khoa cho tỉnh An Giang, đồng thời ban
hành Quyết định cử đào tạo theo đặt hàng trình độ đại học ngành y tế năm 2021 bổ
sung 09 thí sinh còn hồ sơ tại Sở Y tế.
Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc,
sản phẩm hàng hóa dùng trong phòng, chống dịch, điều trị bệnh COVID-19 (09 cơ
sở). Kiểm tra các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (03 cơ sở).
Xây dựng, lấy ý kiến các sở ngành liên quan, tổng hợp trình UBND tỉnh phê
duyệt Phương án triển khai Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh An Giang
theo mô hình tháp 03 tầng đối với các trường hợp có 50 ca tử vong/ngày, 50-100
ca tử vong/ ngày, trên 100 ca tử vong/ngày; Ban hành Kế hoạch đảm bảo Oxy y tế
cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo
luận của Tổ trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X. Giải trình các ý kiến, kiến
nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 2, Quốc hội Khóa XV.

7

Triển khai Kế hoạch thành lập Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh An
Giang; đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định 4800/QĐBYT; thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021.
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021
Tập trung phòng chống các dịch bệnh: Sốt xuất huyết, Tay-Chân-Miệng, và
các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác có nguy cơ bùng phát
trong mùa hè, cảnh giác bệnh Tả, Cúm A/H5N1, Viêm não virus.... Giám sát và
kiểm soát véc tơ truyền bệnh do virus Chikungunya, Dengue và Zika. Tuyên truyền
các biện pháp phòng bệnh Sởi, bệnh Bạch hầu, bệnh Dại và thực hiện tiêm chủng
phòng bệnh trong cộng đồng.
Tiếp tục thực hiện công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các
khu điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện công tác tiêm ngừa
vắc-xin phòng COVID-19 theo kế hoạch.
Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng,
chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp theo hướng
dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Biên phòng,
Công an và lực lượng chức năng tiếp tục chốt, chặn các đường mòn lối mở; tổ chức
tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới; chuẩn bị tốt các phương án, sẵn
sàng xử trí tốt các tình huống phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Cách ly kịp
thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.
Tiếp tục 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 và quán triệt, thực
hiện công thức “Ý thức + 6K + vắc-xin + công nghệ + chế tài” để đảm bảo công
tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất; cài đặt ứng dụng
NCOVI, PC-Covid 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.
Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, cách ly các trường hợp
khám bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; tăng cường phòng, chống nhiễm khuẩn tại
các cơ sở y tế; 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.
Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế Dân số.
Tập trung thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng
khám, chữa bệnh trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức
tạp. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, sẵn sàng tiếp
nhận, thu dung điều trị người bệnh nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19.
Thực hiện tốt các dự án hợp tác quốc tế.
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Tiếp tục thực hiện việc gởi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống VNPTiOffice (không gởi bản giấy) theo quy định của UBND tỉnh An Giang; Tiếp tục
duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử ngành y tế An Giang và thực hiện các quy
trình ISO 9001:2015 tại Sở Y tế.
Thực hiện các công tác thường xuyên khác của Ngành./.
Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy;
- BTG Tỉnh ủy;
- VP. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Phòng PA03 Công An tỉnh
- Lãnh đạo SYT;
- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố;
- Các Phòng chức năng SYT;
- Lưu VT-KHTC.

GIÁM ĐỐC
(để báo cáo);

Trần Quang Hiền

