
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số: 3303 /SYT-KHTC 

V/v triển khai báo cáo thống 

kê y tế điện tử 

           An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi: - Các đơn vị Y tế tuyến tỉnh, huyện/thị/thành phố 

 - Phòng Y tế huyện/thị/thành phố 

 - Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang 

 

Thực hiện công văn số 752/CNTT-DLYT ngày 22/11/2019 của Cục Công nghệ 

thông tin – Bộ Y tế về việc triển khai báo cáo Thống kê y tế điện tử;  

Để triển khai báo cáo thống kê y tế chính thức bằng phần mềm, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị thực hiện một số công việc sau: 

1. Mỗi đơn vị tuyến tỉnh chọn 01 thành viên tham gia “Nhóm hỗ trợ triển khai thống 

kê y tế điện tử tuyến tỉnh” theo Quyết định số 5454/QĐ-BYT ngày 10/9/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. Gửi thông tin thành viên tham gia về phòng KHTC theo địa chỉ email: 

baocaothongkeag@gmail.com (biểu mẫu đính kèm) 

2. Thực hiện nhập dữ liệu, báo cáo thống kê y tế vào phần mềm Thống kê y tế tại 

đường dẫn http://baocao.tkyt.vn. 

3. Truy cập vào tài khoản nhập liệu chính thức của các đơn vị y tế (danh sách kèm 

theo) và đề nghị đổi mật khẩu sau khi đăng nhập thành công. 

4. Số liệu Báo cáo năm 2019 của đơn vị nhập vào tháng 12/2019 trên phần mềm; các 

cấp báo cáo tiến hành nhập liệu biểu 3 và biểu 4 hạn chót Sở Y tế chốt số liệu 02 biểu này 

ngày 10/12/2019 

Thông tin liên hệ: Quách Thị Thùy Linh, điện thoại: 02963.831.094 hoặc 

0919.707096, email: qttlinh@angiang.gov.vn  hoặc baocaothongkeag@gmail.com 

Trân trọng ! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu VT-KHTC. 

( đính kèm biểu mẫu thành viên  

 và danh sách tài khoản đăng nhập) 

 

KT. GIÁM  ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 

   (đã ký) 

 

    Từ Hoàng Tước      

http://baocao.tkyt.vn/
mailto:bssanh@angiang.gov.vn
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