
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   1145 /SYT-NVY 

V/v bảo mật, an toàn thông tin khám 

chữa bệnh BHYT 

  

An Giang, ngày 26  tháng  04 năm 2019 

    

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

        - Phòng khám đa khoa Bs. Hà Văn Tâm; 

        - Phòng khám đa khoa Trưng Vương. 

 

 Thực hiện Công văn số 1898/BYT-BH ngày 09/04/2019 của Bộ Y tế về 

việc chấn chỉnh việc bảo mật, an toàn thông tin KBCB BHYT. 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Xác định bảo mật, an toàn thông tin khám chữa bệnh BHYT của người 

bệnh là vô cùng quan trọng. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc, nhắc nhở các cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật về bảo mật, an toàn thông tin mạng. 

 2. Rà soát lại việc ủy quyền, phân cấp cho cá nhân, khoa, phòng có liên 

quan trong việc quản lý, sử dụng tài khoản mà Cơ quan BHXH đã cung cấp. 

Tuyệt đối không được để lộ thông tin tài khoản cho cá nhân, đơn vị không được 

giao nhiệm vụ. Cá nhân, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài khoản phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để lọt thông tin khám chữa bệnh 

BHYT của người bệnh ra bên ngoài. 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.       

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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