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Số:          -CV/TĐTN-XDTCĐH 

“V/v cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử 

phục vụ đi khám, chữa bệnh không dùng  

Sổ khám bệnh giấy” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Ninh Thuận, ngày     tháng    năm 2023 

 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 

Hiện nay việc khởi tạo Hồ sơ sức khỏe điện tử tại các địa phương đạt 93,9% 

dân số, cụ thể: thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đạt 97,1%; huyện Ninh Sơn 

đạt 98,6%; huyện Ninh Phước đạt 90,2%; huyện Ninh Hải đạt 97,6%; huyện 

Thuận Nam đạt 81,7%; huyện Thuận Bắc đạt 95,8%; huyện Bác Ái đạt 99,9%.  

Căn cứ Công văn số 253/UBND-VXNV ngày 24/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về cài đặt Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử phục vụ người dân đi khám, 

chữa bệnh không dùng Sổ khám bệnh giấy;  

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số về lĩnh vực y 

tế, góp phần đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, đồng 

thời thực hiện mục tiêu mỗi người dân sẽ có 01 quyển sổ y bạ điện tử được kết 

nối trực tiếp với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế, tạo thuận lợi cho 

cán bộ y tế chẩn đoán và điều trị người bệnh, giúp họ được chăm sóc sức khỏe 

toàn diện và liên tục, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai 

đoạn sớm, mang lại hiệu quả điều trị cao, giảm bớt chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

của mỗi người dân;  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn 

và Đoàn trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

thanh niên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người thân và Nhân dân có sử 

dụng điện thoại thông minh đủ điều kiện tải và sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe 

điện tử thông qua các nền tảng mạng xã hội của hệ thống Đoàn – Hội – Đội như: 

fanpage, facebook, zalo, Cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị… 

(Đính kèm Hướng dẫn Đăng ký và xem thông tin Khám chữa bệnh 

trên App Sổ sức khỏe điện tử) 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, 

Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Tỉnh Đoàn; 

- Lưu VT, XDTCĐH, đăng wed, fanpage Tỉnh 

Đoàn Ngọc 

 

                                           

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN                                                                                                                                    
PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

Huỳnh Kiều Ánh 
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