
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

     HUYỆN HẬU LỘC 
 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

Số:        /UBND -VP 

            

              Hậu Lộc, ngày      tháng 8 năm 2022 

V/v phối hợp lập HSSKĐT trên 

địa bàn  huyện HậuLộc năm 2022. 

 

  

                         Kính gửi: 

- Giám đốc Công an huyện Hậu Lộc; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Hậu 

Lộc về lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn toàn huyện Hậu Lộc 2020 – 2025; 

Công văn số 1883/UBND – VP ngày 05/8/2022 của UBND huyện Hậu Lộc về việc 

lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện Hậu Lộc năm 2022. 

 Để thuận lợi cho việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) đạt kế hoạch đặt 

ra. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Công an huyện Hậu Lộc: Chỉ đạo Trưởng công an 23 xã, thị trấn tạo điều 

kiện hỗ trợ cung cấp dữ liệu dân cư cho các Trạm Y tế xã, thị trấn làm cơ sở dữ liệu 

lập HSSKĐT năm 2022. 

2. Trung Tâm Y tế huyện 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã phối hợp với UBND, Công an các xã, thị trấn để 

thu thập, cập nhật thông tin đảm bảo đúng quy định và thực hiện đúng tiến độ.  

- Phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến về lập HSSKĐT để cán bộ, Đảng viên nhân dân nắm bắt, hưởng 

ứng, thực hiện. 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo Công an xã phối hợp, hỗ trợ, cung cấp cơ sở dữ liệu dân cư cho 

Trạm Y tế. 

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể của xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến thông tin liên quan đến kế hoạch lập HSSKĐT để nâng cao nhận 



thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về HSSKĐT nhằm đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện đã đề ra. 

UBND huyện yêu cầu Công an huyện, Văn Phòng HĐND&UBND huyện, 

Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc công 

văn này./. 

 
    Nơi nhận: 

 - Như trên (để t/h); 

 - CT, PCT UBND huyện (để b/c); 

- VP HĐND&UBND huyện (p/h); 

 - Lưu:VT,VP. 

 
 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Vũ Thị Hà 
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