
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-CNTT 

V/v Đăng tải thông tin về 

triển khai bệnh án điện tử 

của Trung tâm Y tế huyện 

Yên Lập. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Phú Thọ, ngày         tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế 

 

 Căn cứ Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc 

Quy định hồ sơ bệnh án điện tử; 

 Căn cứ Biên bản làm việc giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ và Trung tâm 

Y tế huyện Yên Lập về việc kiểm tra hồ sơ mẫu thẩm định 25 hồ sơ bệnh án nội 

trú và 20 hồ sơ bệnh án ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lập; 

 Hiện tại, hồ sơ bệnh án điện tử (nội trú, ngoại trú) của Trung tâm Y tế huyện 

Yên Lập đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được quy định tại Thông tư số 46/TT-

BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc quy định hồ sơ bệnh án điện tử. 

 Sở Y tế Phú Thọ trân trọng báo cáo và kính đề nghị Cục Công nghệ thông 

tin - Bộ Y tế xem xét, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và 

Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin về việc: Trung tâm Y tế 

huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ chính thức lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho 

lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 01 tháng 12 năm 2022. 

 Trân trọng báo cáo! 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- TTYT huyện Yên Lập; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Khánh 
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