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Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ y tế năm 2021  

Năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh 

Covid-19. Tuy nhiên các hoạt động trọng tâm của ngành Y tế Thành phố đều đạt 

tiến độ so với kế hoạch, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Chăm sóc sức 

khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; chủ 

động phòng, chống, phát hiện và khống chế không để dịch lớn xảy ra. Tăng cường 

tập trung triển khai các hoạt động phòng chống COVID-19, sốt xuất huyết, tay 

chân miệng...  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm 

vụ y tế năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và y tế dự phòng 

Tình hình các bệnh truyền nhiễm trong năm 2021 có nhiều diễn biến phức 

tạp, đặc biệt là bệnh COVID-19. Tổng số ca cộng dồn là 5.611 ca F0, 19 ca tử 

vong. Đã điều trị xuất 4.678 trường hợp.  

Công tác phòng chống sốt xuất huyết trong năm 2021 có nhiều chuyển biến 

tích cực, trong năm tổng số ca bệnh sốt xuất huyết Dengue là 63 ca so với cùng 

kỳ giảm 105 ca (63/168 ca), chỉ có 2 ca độ 3, giảm 06 ca so với cùng kỳ (02/08). 

Xử lý 37 ổ dịch nhỏ 37, giảm 71 ổ dịch so với cùng kỳ (37/108). Trong năm 2021 

có tổng số 463 ca mắc bệnh tay chân miệng, so với cùng kỳ tăng 32 ca (445/431 

ca).  

Do dịch bệnh COVID-19 nên công tác tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn. 

Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin cơ bản cho trẻ < 1 tuổi thực hiện trong 

năm 2021 đạt 56,2%. Tỷ lệ này giảm 37% so với cùng kỳ năm 2020 là 93,2%. Tỷ 

lệ tiêm vắc xin VAT 2+ cho phụ nữ có thai đạt 59.9%, giảm 20,3% so với cùng 

kỳ năm 2020, đạt 80,2% chỉ tiêu kế hoạch.  

Tổng số vắc xin COVID-19 đã tiêm đến thời điểm hiện tại: Tổng số nhân khẩu 

từ 18 tuổi trở lên là 145.570 người (Mũi 1: 149.971  liều, đạt tỷ lệ 99,59%, Mũi 2: 

137.220 liều, đạt tỷ lệ 94,26%, Mũi 3: 47.359 liều, đạt tỷ lệ 32,53%). Đối tượng 

từ 50 tuổi trở lên: 49.783 người (Mũi 1: 49.292 liều, đạt tỷ lệ 99,01%, Mũi 2: 47.528 

liều, đạt tỷ lệ 95,47%; Mũi 3: 16.157 liều, đạt tỷ lệ 32,45% ). Đối tượng từ 65 tuổi 

trở lên: 16.183 người (Mũi 1: 15.846 liều, đạt tỷ lệ 97,91%, Mũi 2: 15.220 liều, đạt 

tỷ lệ 94,05%; Mũi 3: 3.877 liều, đạt tỷ lệ 23,96%). 

* Nhận xét: Các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát tốt. Công tác tiêm vắc 

xin COVID-19 đảm bảo tiến độ đề ra góp phần tăng nhanh tỷ lệ bao phủ vắc xin 

trong cộng đồng. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tham mưu BCĐ CSSKND 
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Thành phố chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch đồng bộ ở tất cả 

các xã, phường, trong đó tập trung ưu tiên cho các xã, phường nguy cơ cao. 

2. Hoạt động y tế công cộng:  

Trong năm 2021, trên địa bàn TP Cao Lãnh  xảy ra 373 ca tai nạn giảm 117 

ca so với 2020. Trong đó, tổng số tai nạn giao thông 109 trường hợp (giảm 51 

trường hợp), tai nạn đuối nước 02 ca, tai nạn lao động 35 ca và tai nạn khác 227 

ca. Số lượng do tai nạn thương tích tăng 7 ca và tử vong tăng 07 ca (07/00) so với 

năm 2020. 

3. Công tác khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế  

Tổng số lượt KCB bệnh BHYT đến thời điểm hiện tại 13.763 lượt (năm 

2020: 20.084 lượt), giảm 6.321 lượt. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn Thành phố đạt 

93.50% (tăng 2,33%), chưa đạt so với chỉ tiêu Thành phố giao (95%).  
 

Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Trung tâm Y tế dự trù đảm bảo đủ cơ 

số thuốc, vật tư y tế tiêu hao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT và dịch vụ.  

Tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế chuyển biến rõ rệt (không 

có đơn thư khiếu nại, phản ánh). 

* Hạn chế:  

Tổng số lượt khám, chữa bệnh BHYT trong năm 2021 ước giảm 31,47% so 

với cùng kỳ. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (thực hiện giãn cách + kê đơn 

thuốc cho các trường hợp bệnh mãn tính 3 tháng) nên lượt khám chữa bệnh giảm 

đáng kể. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022 

- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực 

thuộc chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực hiện tốt công tác quản lý F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú, đồng thời thực hiện 

phân loại, tư vấn sức khỏe ngay từ đầu. Dự trù cơ số thuốc, hóa chất để phục vụ 

công tác phòng chống dịch bệnh; phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Phối 

hợp tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT đảm bảo đạt chỉ tiêu Thành 

phố giao. 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc 

biệt là biến chủng Omicron có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng. Vì vậy 

ngành Y tế sẽ tăng cường tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố tiếp tục triển khai có 

hiệu quả các nội dung hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh 

công tác tiêm vắc xin (liều tăng cường, liều bổ sung) để tăng hiệu quả bảo vệ cho 

các nhóm đối tượng, đồng thời tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em 

từ 5 – 11 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế (nếu có). Góp phần thực hiện tốt chỉ 

đạo của Tỉnh trong việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” trên địa bàn. 

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố hướng dẫn các Trường 

tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi đón học sinh trở lại lớp. 
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- Tiếp nhận và phân phối vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch, 

phân công viên chức y tế tham gia phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung.  

- Phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn 

cho các khu cách ly tập trung, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời gian trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển viên chức, xét nâng 

lương thường xuyên, bổ nhiệm đối với viên chức ở các đơn vị trực thuộc.  

- Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương tập trung hoàn chỉnh hồ sơ 

thanh, quyết toán các nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các 

chương trình mục tiêu y tế năm 2021. 

- Phân công viên chức phục vụ y tế các hoạt động Lễ hội Xuân năm 2022. 

Trên đây là tóm tắt báo cáo thực hiện nhiệm vụ y tế năm 2021 của Trung 

tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận:  
- VP UBND TPCL (b/c); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Trần Anh Khương 
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