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Số:            /SYT-NVY 

V/v thực hiện phân hệ báo cáo sức khỏe 

bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản 

 

 An Giang, ngày  31  tháng 3 năm 2022 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 1526/BYT- BM-TE ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y 

tế về việc thực hiện phân hệ báo cáo SKBMTE/SKSS; 

Để triển khai hiệu quả Thông tư 37/2019/TT-BYT và phân hệ báo cáo 

SKBMTE/SKSS, nâng cao chất lượng số liệu thống kê và đáp ứng nhu cầu quản lý 

công tác CSSKBMTE/SKSS trong thời gian tới, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh:  

- Phân công cán bộ đầu mối, phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn các Trung tâm Y tế 

huyện, thị xã, thành phố và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai báo cáo thống kê 

lĩnh vực SKBMTE/SKSS, kiểm soát chất lượng số liệu của tuyến dưới trước khi báo 

cáo Sở Y tế và Bộ Y tế. Danh sách cán bộ đầu mối (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng 

Nghiệp vụ Y- Sở Y tế chậm nhất trong ngày 01/4/2022, đồng thời gửi qua email: 

nghiepvusytag@yahoo.com  để tổng hợp gửi Bộ Y tế. 

- Hệ thống báo cáo thống kê đang trong giai đoạn chuyển đổi số y tế (từ báo cáo 

giấy sang báo cáo bằng phần mềm ở tất cả các tuyến), phần mềm thống kê y tế sẽ còn 

cần thêm thời gian để hoàn thiện, kịp thời đáp ứng nhu cầu của địa phương. Trong thời 

gian này, để đảm bảo được chất lượng số liệu, đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

kiểm tra thường xuyên số liệu trên phần mềm và gửi bảng excel báo cáo thống kê về 

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, đồng thời gửi về bộ phận báo cáo thống kê của Sở Y tế 

(đính kèm Quyết định, biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn). 

Ý kiến phản hồi về những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện công tác 

báo cáo thống kê lĩnh vực SKBMTE/SKSS và đề xuất giải pháp cải thiện xin gửi về 

phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế (Quách Thị Thùy Linh, ĐT: 0919.707096). 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung công văn này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTYT tuyến huyện (thực hiện); 

- Các bệnh viện (thực hiện); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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