ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2243 /UBND-YT

Hải Hà, ngày 27 tháng 9 năm 2022

V/v đẩy mạnh hướng dẫn sử dụng
Hồ sơ sức khỏe và Sổ sức khỏe
điện tử trên địa bàn huyện

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Văn hoá - TT, Phòng Y tế, Trung tâm truyền
thông và Văn hoá, Trung tâm Y tế;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Chi nhánh Viettel Quảng Ninh tại huyện Hải Hà.
Thực hiện Công văn số 4859/SYT-VP ngày 12/9/2022 của Sở Y tế Quảng
Ninh về việc đẩy mạnh hướng dẫn sử dụng Hồ sơ sức khỏe và Sổ sức khỏe điện tử
trong quá trình theo dõi, khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh.
Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Y tế
trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Uỷ ban nhân dân
huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Phòng Văn hoá - Thông tin
Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy động các Tổ công
nghệ số cộng đồng cùng với các đơn vị y tế trên địa bàn phổ biến, hướng dẫn
người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông
minh để nhân dân chủ động tiếp cận, biết và tự quản lý thông tin sức khỏe, từ đó
chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân; thực hiện sử
dụng được các tiện ích của ứng dụng như: Dịch vụ đăng ký khám chữa bệnh điện
tử; dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh từ xa sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.
2. Trung tâm Y tế
- Rà soát, thực hiện nghiêm việc kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh
từ phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) với Hồ sơ sức khỏe của Tỉnh. Chuẩn hóa
các phần mềm quản lý khám chữa bệnh để có thể thực hiện khai thác tối đa tính
năng của Sổ sức khỏe điện tử trong khám chữa bệnh của người dân khi có hướng
dẫn của Bộ Y tế.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện các giải pháp đăng ký khám chữa
bệnh trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa/tư vấn sức khỏe từ xa để tư vấn sức khỏe
cho người dân và hỗ trợ chuyên môn, điều trị từ xa giúp cho các trạm y tế theo
nhiệm vụ được phân công; thực hiện truyền thông và công khai ứng dụng trên các
kênh thông tin của huyện, của Ngành, của đơn vị để người dân biết và sử dụng.
- Phân công cán bộ đầu mối giám sát và chỉ đạo các Trạm Y tế thuộc quản
lý rà soát số liệu, cập nhật bổ sung các thông tin Hồ sơ sức khỏe của người dân trên
địa bàn.
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- Xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của
Tỉnh, Huyện và Tổ công nghệ số của các địa phương phổ biến, hướng dẫn người
dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử; hướng dẫn tra cứu và cập nhật
thông tin cá nhân trên điện thoại thông minh hoặc trên Cổng thông tin tra cứu Hồ
sơ sức khỏe (tại địa chỉ http://ssk. kcb. vn).
- Thực hiện xây dựng các chương trình đào tạo, hướng dẫn để tiếp tục
nâng cao kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cho cán bộ y tế tại các Trạm Y
tế xã, thị trấn.
3. Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện
Thực hiện truyền thông, đăng tải các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
Hồ sơ sức khỏe, Sổ sức khỏe điện tử... trên các kênh truyền thông của huyện (có
hướng dẫn kèm theo).
4. Phòng Y tế
Phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng văn hóa - Thông tin huyện hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử đảm bảo
đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh trước
ngày 20 hàng tháng.
5. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, các ban ngành, đoàn thể xã, thị trấn phối
hợp với ngành y tế tăng cường tuyên truyền, phổ biến về lợi ích, tính năng của Hồ
sơ sức khỏe, Sổ sức khỏe điện tử để người dân hiểu, tham gia cài đặt và sử dụng.
- Huy động các Tổ công nghệ số cộng đồng cùng với lực lượng y tế trên địa
bàn phổ biến, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện
tử trên điện thoại thông minh để nhân dân chủ động tiếp cận, biết và tự quản lý, tra
cứu thông tin sức khỏe, từ đó chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức
khỏe bản thân; thực hiện sử dụng được các tiện ích của ứng dụng như: Dịch vụ
đăng ký khám chữa bệnh điện tử; dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh từ xa sau khi có
hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Phân công cán bộ đầu mối giám sát; chỉ đạo Trạm Y tế thuộc quản lý rà
soát số liệu, cập nhật bổ sung các thông tin Hồ sơ sức khỏe của người dân trên
địa bàn
- Tổng hợp, lập danh sách các cá nhân có điện thoại thông minh đã cài đặt
sổ sức khỏe điện tử, kèm theo số điện thoại (theo từng thôn, bản, khu phố) báo cáo
về UBND huyện (qua Phòng Y tế) trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh.
6. Đề nghị Chi nhánh Viettel Quảng Ninh tại huyện Hải Hà
- Phối hợp, hỗ trợ chuyên môn ngành y tế huyện phổ biến, hướng dẫn người
dân cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh để nhân dân
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chủ động tiếp cận, biết và tự quản lý thông tin sức khỏe; thực hiện sử dụng được
các tiện ích của ứng dụng: Đăng ký khám, chữa bệnh điện tử, dịch vụ tư vấn khám
chữa bệnh từ xa sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Thường xuyên phối hợp ngành y tế kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, khắc phục
các vấn đề vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách trong quá trình triển khai thực
hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả
Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liện quan, Uỷ ban nhân
dân các xã, thị trấn, các đơn vị y tế trên địa bàn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (B/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện (B/c);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Như trên (T/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Phi Trường

