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UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

 

Số: 17 /SYT- KHTC 

V/v thực hiện báo cáo thống 

kê Y tế năm 2019 và thời gian 

tiếp theo trên phần mềm tại 

trang web: baocao.tkyt.vn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     An Giang, ngày 03 tháng 01  năm 2020 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị Y tế trực thuộc tuyến tỉnh;  

 - Các Trung tâm Y tế tuyến huyện/thị/thành phố;  

 - Các bệnh viện tư nhân. 

 

Tháng 10/2019, Sở Y tế đã phối hợp cùng Cục Công nghệ Thông tin – 

Bộ Y tế tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo thống kê y tế điện tử tại 

An Giang cho tất cả các đơn vị Y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã/phường/thị 

trấn và bệnh viện tư nhân. Phần mềm thống kê Y tế điện tử do Cục Công nghệ 

thông tin – BYT xây dựng theo nội dung Thông tư số: 27/2014/TT-BYT ngày 

14/8/2014 của Bộ Y tế và triển khai thực hiện tại trang web: baocao.tkyt.vn;  

Báo cáo thống kê Y tế điện tử là một trong những chương trình Y tế điện 

tử  phải thực hiện trong Đề án “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y 

tế thông minh giai đoạn 2019-2025” của Bộ Y tế. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị 

lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện, quan tâm đôn đốc, giám sát, theo dõi 

và phê duyệt số liệu báo cáo thống kê Y tế trên phần mềm điện tử theo từng 

cấp thẩm quyền với một số nội dung cụ thể như sau:  

1. Đối với Bệnh viện tuyến tỉnh (06 bệnh viện), Trung tâm Pháp Y, 

Trung tâm Giám Định Y khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm 

Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm, Chi Cục An Toàn thực phẩm, Chi Cục 

Dân số - KHHGĐ và các bệnh viện tư nhân (Hạnh Phúc, Bình Dân, Mắt Long 

Xuyên, Nhật Tân): Ban Giám đốc là người phê duyệt số liệu báo cáo thống kê 

Y tế của đơn vị trên phần mềm thay cho chữ ký, con dấu của đơn vị trên văn 

bản giấy và chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.  

2. Đối với Trung tâm Y tế tuyến huyện/thị/thành phố, Sở Y tế đề nghị 

Lãnh đạo các Trung tâm phát hành văn bản yêu cầu Trạm Y tế thực hiện báo 

cáo theo đúng qui định trên phần mềm và Ban Giám đốc Trung tâm là cấp phê 

duyệt số liệu của tuyến huyện (bao gồm số liệu báo cáo cuả Trung tâm và số 

liệu báo cáo của Trạm Y tế) trên phần mềm thay cho chữ ký, con dấu của đơn 

vị trên văn bản giấy và chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.  
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Về công tác báo cáo thống kê Y tế năm 2019 và thời gian tiếp theo Sở Y 

tế thông báo cụ thể như sau: 

1. Đối với năm 2019: 

- Thời gian báo cáo năm 2019 được tính bắt đầu từ ngày 01/01/2019 

đến hết ngày 31/12/2019. 

- Cách chọn biểu để nhập số liệu báo cáo năm 2019 trên phần mềm: với 

biểu nhập hàng tháng thì nhập số liệu vào tháng 12, với biểu hàng năm thì 

nhập số liệu vào năm 2019. 

- Thời hạn phê duyệt số liệu báo cáo năm 2019: thời điểm Sở Y tế phê 

duyệt số liệu báo cáo của các đơn vị tuyến tỉnh và huyện/thị/ thành phố ngày 

15/01/2020  

- Phương thức và thời gian nhận báo cáo: do phần mềm báo cáo thống 

kê Y tế được tập huấn vào thời điểm gần cuối năm 2019 nên Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị gửi báo cáo thống kê Y tế năm 2019 về Sở bằng hai phương thức: 

trên phần mềm điện tử và văn bản giấy có chữ ký của Lãnh đạo, con dấu của 

đơn vị thực hiện báo cáo. Thời gian nhận báo cáo văn bản giấy chậm nhất 

ngày 22/01/2020. 

2. Từ ngày 01/01/2020: 

2.1. Kỳ báo cáo: Kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu 

báo cáo và được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:  

a) Báo cáo tháng: Được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng cho đến hết 

ngày cuối cùng của tháng; 

b) Báo cáo quý: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên của kỳ báo 

cáo quý cho đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo quý đó; 

c) Báo cáo 6 tháng: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên của kỳ 

báo cáo cho đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ sáu của kỳ báo cáo 6 tháng 

đó; 

d) Báo cáo 9 tháng: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết 

ngày 30 tháng 9 của kỳ báo cáo đó; 

e) Báo cáo năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 

31 tháng 12 của kỳ báo cáo năm đó; 

f) Các báo cáo khác của Chương trình mục tiêu, các hoạt động Y tế 

khác.... sẽ giữ nguyên chế độ báo cáo và không gì thay đổi theo phần mềm 

báo cáo thống kê Y tế điện tử này.  

2.2. Ngày phê duyệt số liệu các cấp tỉnh, huyện: 

 + Đối với báo cáo tháng: thời điểm Sở Y tế phê duyệt số liệu báo cáo 

ngày 10 hàng tháng. 
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 +  Đối với báo cáo năm: thời điểm Sở Y tế phê duyệt số liệu báo cáo 

ngày 15 tháng 01 của năm sau.   

2.3. Phương thức báo cáo 

Báo cáo thực hiện trên Phần mềm thống kê Y tế điện tử tại trang web: 

baocao.tkyt.vn với tài khoản đã cung cấp cho từng đơn vị.  

2.4.Trách nhiệm báo cáo: 

Ban Giám đốc các đơn vị thực hiện báo cáo là người phê duyệt và chịu 

trách nhiệm về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu báo cáo từ đơn vị mình 

và đơn vị thuộc cấp quản lý (Trạm Y tế). 

Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo phục vụ công tác quy hoạch, kế 

hoạch của Ngành Y tế. Sở Y tế, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện báo 

cáo đúng  nội dung và thời gian đã quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vui lòng  thông 

tin liên lạc với Quách Thị Thùy Linh, Phòng Kế hoạch – Tài chính, số điện 

thoại: 02963.831094 hoặc  0919.707096.  

Trân trọng kính chào./.  
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Ban Giám đốc Sở 

- Các phòng SYT  
 

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

     (đã ký) 

 

 

 

 

 

 

      Từ Hoàng Tước 
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