
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

 

Số:543/SYT-KHTC 
V/v triển khai thực hiện Thông 

tư 20/2019/TT-BYT và Thông 

tư 37/2019/TT- BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            An Giang,  ngày  04  tháng 3  năm 2020 

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 591/BYT-KHTC ngày 11/02/2020 của Vụ Kế hoạch Tài 

chính-Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư 20/2019/TT-BYT về hệ thống chỉ 

tiêu thống kê cơ bản ngành Y tế và Thông tư 37/2019/TT-BYT Quy định chế độ báo cáo 

thống kê ngành Y tế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020);  

Để triển khai thực hiện hai Thông tư nêu trên, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị 

tập trung các nội dung sau:  

1. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị được giao trong Thông tư. 

2. Bố trí kinh phí hoạt động của đơn vị để thực hiện việc triển khai Thông tư như: in 

ấn biểu mẫu, báo cáo mới, chi phí tham dự tập huấn.... 

3. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc nhắc nhở các bộ phận nghiêm túc thực 

hiện chế độ báo cáo thống kê đúng theo hướng dẫn của các Thông tư mới.  

4. Đẩy mạnh công tác báo cáo thống kê Y tế điện tử và đảm bảo thông tin đầy đủ, 

kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý của ngành Y tế An Giang. Biểu mẫu trên 

phần mềm báo cáo điện tử, Cục Công nghệ thông tin sẽ cập nhật theo Thông tư 

37/2019/TT-BYT.  

5. Giám đốc Trung tâm y tế huyện/thị/thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các 

Trạm y tế thực hiện báo cáo theo Thông tư mới. Đặc biệt quan tâm, hỗ trợ đội ngũ báo 

cáo thống kê Y tế tuyến xã/phường/thị trấn. 

Sở Y tế sẽ tiến hành Tập huấn triển khai thực hiện Thông tư mới sau khi tham dự tập 

huấn do Bộ Y tế tổ chức. Dự kiến thời gian tập huấn trong quí II năm 2020.  

Trong quá trình triển khai Thông tư, nếu có vấn đề cần trao đổi xin liên hệ với Phòng 

Kế hoạch–Tài chính Sở Y tế  An Giang, số điện thoại 0296. 3931084 hoặc Quách Thị 

Thùy Linh, điện thoại 0919.707096.  

Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT-KHTC. 

 

                KT. GIÁM  ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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