
 

Kính gửi:   

- Các Sở: Tài Chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Tư 

pháp; Thông tin & Truyền thông; 

- Các Bệnh viện Bộ, Ngành đóng trên địa bàn; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa, Chuyên khoa tuyến tỉnh, Phòng 

khám Bảo vệ sức khỏe cán bộ. 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- 9 TTYT Huyện/Thị xã/Thành phố; 

- Các Bệnh viện và Phòng khám tư nhân; 

- Viettel Thừa Thiên Huế; 

- Các thành viên Ban điều hành và Tổ giúp việc của tỉnh. 

 

 

Thực hiện Thông báo số 116/TB-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ tại buổi họp bàn triển 

khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; Căn cứ Quyết định 

831/BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức 

khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và căn cứ kết quả thực hiện 

đến giai đoạn hiện nay, để hoàn thành các nội dung có liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh công bố Cổng hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Sở Y tế xin ý kiến góp của các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan về 

“Quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử 

toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” (có dự thảo quy định kèm theo).  

Nội dung ý kiến góp ý xin gửi về Sở Y tế, địa chỉ: 28 Lê Lợi – Thành phố 

Huế trước ngày 18/10/2019 để tổng hợp trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Y tế kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

UBND  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 2761/SYT-VP 
V/v xin ý kiến Góp ý “Quy định quản lý, 

vận hành và khai thác hệ thống hồ sơ sức 

khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 10  tháng 10  năm 2019 
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