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Số: 424/SYT-KHTC 
V/v thực hiện chuẩn hóa dữ liệu nhân 

khẩu để nâng cấp hệ thống Hồ sơ sức 

khỏe điện tử toàn dân V.2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  Giám đốc 9 TTYT Huyện/Thị xã/Thành phố 

 

Thực hiện Thông báo số 498/TB-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc 

Thọ tại buổi làm việc nghe báo cáo chuyển đổi số ngành Y tế và Quyết định 

3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế quy định về xây dựng và triển khai 

hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã/phường/thị trấn. Phó Giám đốc phụ 

trách Sở Y tế yêu cầu Giám đốc 9 TTYT Huyện/Thị xã/Thành phố thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. Chỉ đạo 145 Trạm Y tế xã/phường/thị trấn thực hiện chuẩn hóa dữ liệu 

nhân khẩu (theo tài liệu hướng dẫn đính kèm). Thời gian hoàn thành trước ngày 

20/02/2021.  
2. Nội dung và cách thức chuẩn hóa: Có 2 cách để chuẩn hóa dữ liệu nhân 

khẩu (có tài liệu đính kèm): 

+ Cách 1: Trong trường hợp chưa xác định được mã số BHXH của nhân 

khẩu thì thực hiện theo các bước Chuẩn hóa từ BHXH. 

+ Cách 2: Trong trường hợp đã xác nhận người dân là đúng, TYT tự xác 

nhận trên hệ thống và điền lại Mã số BHXH cho người dân. 

- Một số nội dung lưu ý khi thực hiện chuẩn hóa: 

+ Đảm bảo song song nhiệm vụ đảm bảo 100% dữ liệu khám chữa bệnh 

thanh toán BHYT sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị 

ngoại trú, nội trú đối với người bệnh trong ngày phải thực hiện đẩy lên Cổng 

HSSKĐT và chuẩn hóa dữ liệu nhân khẩu. 

+ Đối với những trường hợp mà trong hệ thống đã được đồng bộ thẻ 

BHYT lâu nay cũng phải thực hiện kiểm tra, bổ sung thông tin và thao tác chuẩn 

hóa dữ liệu nhân khẩu. 

3. Cử cán bộ làm đầu mối tham gia nhóm zalo để được hỗ trợ chuẩn hóa 

dữ liệu “HUE-HSSK 2.0” nhằm phúc đáp và giải quyết các vướng mắc khó 

khăn trong quá trình thực hiện. Thông tin đăng ký xin gửi về ThS.Nguyễn Đào – 

PTP. Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế; ĐT; 0905997959; email: 

ndao.syt@thuathienhue.gov.vn. 

Nhận được Công văn đề nghị Giám đốc các đơn vị chỉ đạo triển khai, thực 

hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổ giúp việc; 

- Lưu: VT, BĐH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Lê Viết Bắc 
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Phụ lục: Đăng ký cán bộ làm đầu mối tham gia nhóm zalo hỗ trợ chuẩn hóa dữ 

liệu “HUE-HSSK 2.0”. 

stt Họ và tên Chức vụ 
Email công 

vụ 

Số điện thoại 

dùng zalo 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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