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SỞ Y TẾ  

 

Số:             / SYT-NVY 

V/v báo cáo tình hình triển khai Hồ 

sơ quản lý sức khoẻ cá nhân giai đoạn 

2017-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày       tháng  11  năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

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

- Bệnh xá Quân Y; 

- Bệnh xá Công an tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử; 

Sở Y tế An Giang đã tổ chức tập huấn triển khai phần mềm Hồ sơ sức 

khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang theo Kế hoạch số 2739/KH-SYT ngày 

02/11/2020 cho các cán bộ Kế hoạch-Nghiệp vụ và IT tại các bệnh viện tuyến 

tỉnh (kể cả bệnh viện ngoài công lập), Trung tâm Y tế tuyến huyện, phòng khám 

đa khoa tư nhân có chức năng thanh toán BHYT, Bệnh xá Quân Y, Bệnh xá 

Công an tỉnh. Để có cơ sở thúc đẩy triển khai Hồ sơ quản lý sức khoẻ cá nhân 

giai đoạn tiếp theo, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Báo cáo số lượng Hồ sơ quản lý sức khoẻ cá nhân đã được tạo lập 

giai đoạn 2017-2021 dạng bản giấy và điện tử, hiệu quả đạt được, những khó 

khăn, vướng mắc khi triển khai và các đề xuất với Sở Y tế để thuận tiện cho 

công tác quản lý Hồ sơ sức khỏe cá nhân thời gian tới. 

2. Tình trạng sử dụng Hồ sơ quản lý sức khoẻ cá nhân trong hoạt động 

chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh cho người bệnh. Sự phù hợp của 

các thông tin trong mẫu Hồ sơ quản lý sức khoẻ cá nhân đã được ban hành kèm 

theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế, đề xuất điều chỉnh thông tin trong mẫu Hồ sơ (nếu có). 

3. Dự kiến kế hoạch triển khai Hồ sơ quản lý sức khoẻ cá nhân tại đơn vị 

trong giai đoạn tiếp theo, đề xuất các quy định cụ thể để làm tốt hoạt động này. 

KHẨN 
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Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Y tế trước ngày 14 tháng 11 năm 

2021 bằng văn bản và file word theo email: ntloi.sytag@gmail.com để Sở Y tế 

tổng hợp báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đúng quy định. Chi 

tiết liên hệ KS. Nguyễn Thành Lợi, Phòng Nghiệp vụ Y, SĐT: 0907 010 200. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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