
      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 9 năm 2022 

V/v tăng cường công tác thực 

hiện lập hồ sơ sức   khỏe điện tử 

trên địa bàn huyện  năm 2022. 

 

 

Kính gửi: 

     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

     - Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc; 

     - Trung tâm VNPT Hậu Lộc – Nga Sơn. 

 

 Theo  báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, tiến độ thực hiện lập hồ sơ sức 

khỏe điện tử tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn chậm. Để đảm bảo đạt chỉ 

tiêu theo kế hoạch của huyện giao, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như 

sau. 

 1. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có 

trách nhiệm được giao thực hiện lập hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2022, tích cực, 

chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu được giao theo 

đúng thời gian quy định.  

Đối với các xã, thị trấn đã chỉ đạo tổ chức và phối hợp thực hiện tốt việc lập 

hồ sơ sức khỏe điện tử, tiếp tục chỉ đạo thực hiện để đạt kết quả đúng kế hoạch đã 

đặt ra trên 80% trong năm 2022. 

Đối với các xã Tiến Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc, Đại Lộc, Lộc Sơn, Ngư Lộc 

mới thực hiện được khoảng 10% số hồ sơ sức khỏe điện tử là chưa đảm bảo đúng 

tiến độ, chỉ tiêu đề ra. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt 

Trạm Y tế, các ban, ngành, khối đoàn thể phối hợp hỗ trợ Trạm Y tế  trong việc 

thực hiện lập hồ sơ sức khỏe điện tử để đảm bảo đúng tiến độ, chỉ tiêu đã được 

giao. Đơn vị nào không hoàn thành đúng tiến độ và chỉ tiêu huyện giao, phải chịu 

trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện  tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm 

tra các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện tốt việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo 

đúng phương án.  



 3. Đề nghị Trung tâm viễn thông tăng cường lực lượng cán bộ kỹ thuật, tiếp 

tục hỗ trợ, duy trì, xử lý, nâng cấp phần mềm cho các đơn vị  đang gặp khó khăn 

do việc sáp nhập đơn vị hành chính./. 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Thường trực UBND huyện (để b/c); 

 - Lưu: VT,VP. 

 
 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Vũ Thị Hà 
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