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BÁO CÁO 

 Tình hình thực hiện khám, tạo lập hồ sơ sức khỏe 

 

Thực hiện Công văn số 132/SYT-NVY ngày 17/01/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 

12/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh báo cáo 

tình hình thực hiện việc khám, tạo lập hồ sơ sức khỏe cho người dân trên địa bàn như 

sau: 

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi:  

- Sự quan tâm hướng dẫn về chuyên môn của Sở Y tế và sự vào cuộc tích cực của 

lãnh đạo UBND  huyện nên công tác lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân tại 

huyện Kỳ Anh bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận. 

- Hệ thống Y tế từ huyện đến cơ sở hoạt động chất lượng; đội ngũ cán bộ y tế có 

trình độ chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao ; sự đồng tình, phối hợp của các tổ 

chức đoàn thể và nhân dân nên công tác khám và lập hồ sơ đúng tiến độ và chất lượng. 

2. Khó khăn: 

- Phần mềm hồ sơ sức khỏe chưa hoàn thiện, việc liên thông từ các phần mềm tiêm 

chủng, bảo hiểm y tế còn sai sót nên các trạm Y tế gặp khó khăn trong công tác rà soát 

số liệu thực tế trên địa bàn. 

- Trang thiết bị tại trạm y tế xã, đăc biệt là máy tính còn thiếu hoặc chất lượng máy 

còn kém 

- Dân số biến động, không ổn định, số liệu dân số giữa các đơn vị ở cơ sở chưa thống 

nhất; 

- Một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn chưa quan tâm đến hoạt động khám sức 

khỏe định kỳ cho người lao động nên ảnh hưởng đến tiến độ khám và tạo lập hồ sơ điện 

tử; 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

- Nâng cấp hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe; 

- Lập mã định danh cho người dân để vào hệ thống hồ sơ sức khỏe không bị trùng 

lặp; 

- Hỗ trợ trang thiết bị (máy tính và kết nối mạng internet) cho trạm Y tế; 

- Hỗ trợ kinh phí và tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ y tế cơ sở. 



- Đề nghị bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp 

với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn để cập nhật bổ sung vào hồ 

sơ sức khỏe. 

4. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới: 

- Tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về lợi ích của việc khám, lập hồ sơ sức khỏe người dân đồng thời tuyên truyền và vận 

động để người dân tham gia khám và lập hồ sơ khám sức khỏe; 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt 

việc khám sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật; 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế hỗ trợ các địa phương khám sức khỏe và lập bổ sung những 

cá nhân chưa được khám, lập hồ sơ sức khỏe điện tử. 

II. TỔNG HỢP SỐ LIỆU 

TT 
Tên cơ quan,trường 

học, doanh nghiệp 
Địa chỉ 

Tổng số 

cán bộ, 

CC,VC, 

người lao 

động 

Số 

người 

đã được 

kham 

sức khỏe 

định kỳ 

Số người 

được cập 

nhật vào 

phần 

mềm 

HSSK 

1 UBND huyện Kỳ Đồng 55 12 7 

2 Huyện ủy Kỳ Đồng 23 6 2 

3 Khối dân Kỳ Đồng 20 2 1 

4 Chi cục thuế Kỳ Phong 30 24 8 

5 Bảo hiểm xã hội  Kỳ Đồng 12 12 8 

6 Công An Kỳ Phong 95 95 70 

7 Kho bạc Nhà nước Kỳ Đồng 13 0 0 

8 Trung tâm Y tế  Kỳ Tân 125 125 125 

9 BCH Quân sự huyện Kỳ Đồng 40 35 12 

10 Viện kiểm soát Kỳ Phong 11 0 0 

11 Tòa án Kỳ Tiến 8 0 0 

12 Thi hành án Kỳ Phong 7 0 0 

13 Kiểm lâm Kỳ Đồng 14 14 7 

14 Mỏ đá cơn Tria Kỳ Tân 17 17 6 

15 Công ty THNN Thanh 

Thanh Đạt 

Kỳ Tân 26 26 12 

16 Công ty TNHH An 

Thuận Phát 

Kỳ Tân 25 0 0 

17 Công ty TNHH Bảo 

Ngọc Nam 

Kỳ Xuân 4 4 4 

18 Công ty CPXD và Kỳ Phong 6 6 6 



DVTM Hợp Thành 

19 Xí nghiệp Gạch Kỳ 

Giang 

Kỳ Giang 18 0 0 

20 Công ty CPVLXD 

Gạch Đồng Nai – Hà 

Tĩnh 

Kỳ Tiến 30 0 0 

21 HTX khai thác đá Đức 

Quang 

Kỳ Xuân 6 6 2 

22 Mỏ đá Hồng Sơn Kỳ Văn 6 6 2 

23 Xí nghiệp chè 12/9 Kỳ Trung 25 25 25 

24 Công ty xử lý rác thải 

Phú Hà 

Kỳ Tân 120 0 0 

 Tổng số: 736 415 285 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế 

- Lưu; VT 

Gửi Vb điện tử và Vb giấy./. 
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