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                             Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh. 

 

 Thực hiện công văn số 1898/BYT-BH ngày 9/4/2019 của Bộ Y tế về việc 

chấn chỉnh việc bảo mật, an toàn thông tin khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế 

(KBCB BHYT).  

 Sở Y tế tỉnh đề nghị các Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực 

hiện: 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đơn vị và các cá nhân liên 

quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo mật và an toàn thông tin 

mạng. 

- Khẩn trương chỉ đạo các cơ sở KBCB thuộc quyền quản lý, các khoa, 

phòng liên quan trong đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung các giải pháp an toàn, 

bảo đảm thông tin tại đơn vị, đặc biệt là rà soát lại việc ủy quyền, phân cấp, 

phân quyền cho các cá nhân, khoa phòng liên quan trong việc quản lý và sử 

dụng tài khoản mà BHYT Việt Nam đã cấp cho các đơn vị. Tuyệt đối không 

được để lộ thông tin tài khoản cho các cá nhân, đơn vị không được giao nhiệm 

vụ. Cá nhân, đơn vị được giao quản lý tài sản, sử dụng tài khoản phải chịu trách 

nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để lộ lọt thông tin KBCB BHYT của người 

bệnh ra bên ngoài. 

 (Đính kèm Công văn số 1898/BYT-BH ngày 9/4/2019 của Bộ Y tế) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Sở TT-TT; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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