
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 954/SYT-KHTC 

V/v xây dựng kế hoạch triển 

khai phần mềm Thống kê y tế  

 

            An Giang, ngày 09 tháng 4  năm 2019 

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

 

Thực hiện Quyết định số 5454/QĐ-BYT ngày 10/9/2018 của Bộ Y tế về việc Ban 

hành kế hoạch triển khai Thống kê y tế điện tử và công văn số 98/CNTT-THDL ngày 

19/3/2019 của Cục Công nghệ thông tin về việc hướng dẫn kết nối, trao đổi dữ liệu với 

phần mềm Thống kê y tế; 

Chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch triển khai Thống kê y tế điện tử tại An 

Giang và triển khai mở rộng phần mềm Thống kê y tế trên cả nước. Sở Y tế An Giang 

đề nghị các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện/thị/thành thực hiện các công việc như sau: 

1. Lập danh sách nhân viên thực hiện nhiệm vụ báo cáo thống kê tại đơn vị (phụ 

lục 01); 

2. Liệt kê các phầm mềm đang sử dụng tại đơn vị (phụ lục 02); 

3. Kết nối, trao đổi dữ liệu của đơn vị với phần mềm Thống kê y tế theo tài liệu 

hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin (đính kèm tài liệu hướng dẫn) và báo cáo kết 

quả việc thực hiện kết nối dữ liệu. Trường hợp đơn vị nào không kết nối, trao đổi được 

dữ liệu với phần mềm thì nêu rõ lý do và đề nghị hướng giải quyết để kết nối, trao đổi 

được dữ liệu;  

4. Ngoài ra, đối với các Trung tâm Y tế tuyến huyện/thị/thành phố, Sở Y tế 

đề nghị thủ trưởng đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện công văn này đến Trạm y tế 

xã/phường/thị trấn và làm đầu mối tổng hợp gửi báo cáo về Sở Y tế (phụ lục 03); 

Để kịp tiến độ kế hoạch triển khai Thống kê y tế điện tử. Sở Y tế yêu cầu các đơn 

vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế trước 

ngày 16/4/2019 qua đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ: 

qttlinh@angiang.gov.vn . Điện thoại liên lạc: 02963.831094 

Trân trọng kính chào! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT-KHTH. 

( biểu mẫu, tài liệu đính kèm) 

 

KT. GIÁM  ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 

     

 

   Phan Vân Điền Phương 
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