
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ  

Số:         /SYT-KHTC 
V/v Thu hồi văn bản Hỗ trợ triển 

khai Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện 

tử tại các huyện tỉnh Nam Định 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: 

- Viettel Nam Định; 

- Trung tâm Y tế, Phòng Y tế các huyện: Xuân Trường, Trực 

Ninh, Vụ Bản, Nam Trực, Mỹ Lộc, Nghĩa Hưng, Ý Yên. 

 

Căn cứ Công văn số 1972/SYT-NVY ngày 10/10/2022 của Sở Y tế Nam 

Định về việc hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí nông 

thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/ huyện nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Công văn số 393/SNN-VPĐP ngày 21/02/2023 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Nam Định về việc Hướng dẫn tiêu chí Y tế đối với xã đăng 

ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ngày 23/02/2023, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 275/SYT-KHTC về 

việc Hỗ trợ triển khai Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử tại các huyện tỉnh Nam 

Định. Tuy nhiên căn cứ vào nội dung “Qua khảo sát thực tế tiến độ kết quả thực 

hiện các tiêu chí xã thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đề 

nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo)” trong Công 

văn số 393/SNN-VPĐP, địa bàn hỗ trợ triển khai là chưa phù hợp. 

Sở Y tế xin thông báo thu hồi Công văn số 275/SYT-KHTC ngày 

23/02/2023 đã ban hành./. 

 
  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng CN Sở Y tế; 

- VNPT Nam Định; 

- Lưu: VT,KHTC,NVY. 
 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Huy Đoàn 
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