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 Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2023 

 

 

Kính gửi:    

- Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh; 

- Các Trung tâm Y tế tuyến huyện. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1165/BYT-KCB ngày 08/03/2023 của Bộ Y tế về 

việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT 

triển khai Đề án 06, tiếp theo chỉ đạo về liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ 

lái xe, Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế huyện, thành phố, thị xã, đơn vị khám, chữa 

bệnh, trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các nội dung sau: 

1. Khẩn trương thực hiện liên thông dữ liệu có ký số thông qua Cổng 

giám định BHYT của BHXH Việt Nam để phục vụ Đề án 06, bao gồm: dữ liệu 

Giấy chứng sinh để phục vụ nhóm dịch vụ công trực tuyến “đăng ký khai sinh - 

đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và dữ liệu Giấy báo tử 

để phục vụ dịch vụ công trực tuyến “đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - 

trợ cấp mai táng phí”. Giao nhiệm vụ đến từng cá nhân xây dựng quy trình, lập 

kế hoạch triển khai cụ thể. 

2. Đối với dữ liệu Giấy chứng sinh: 

a) Thực hiện cấp Giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư số 

17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 (Mẫu giấy chứng sinh sửa đổi ban hành tại 

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017); Thông tư số 34/2015/TT-BYT 

ngày 27/10/2015 và Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019. 

b) Sau khi cấp Giấy chứng sinh cho sản phụ, cơ sở khám chữa bệnh có 

nhiệm vụ liên thông dữ liệu có ký số Giấy chứng sinh lên Cổng giám định 

BHYT. 

3. Đối với dữ liệu Giấy báo tử: 

a) Thực hiện cấp Giấy báo tử theo Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 

28/12/2020 về quy định mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy 

báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

b) Sau khi cấp Giấy báo tử, cơ sở khám chữa bệnh có nhiệm vụ liên thông 

dữ liệu có ký số Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT. 



4. Hình thức liên thông dữ liệu lên Cổng giám định BHYT, cơ sở khám 

chữa bệnh chọn một trong hai cách sau (theo Phụ lục gửi kèm theo công văn 

này):  

a) Cách 1: Trích chuyển dữ liệu điện tử có ký số qua Cổng giám định 

BHYT của BHXH Việt Nam (qua kết nối API). 

b) Cách 2: Nhập dữ liệu thủ công và ký số ngay trên Cổng giám định 

BHYT (chỉ áp dụng đối với các cơ sở chưa có khả năng trích chuyển dữ liệu 

điện tử). 

5. Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị ký số 

xác thực dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để liên thông phục vụ dịch vụ 

công trực tuyến theo hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm công văn này. 

6. Đề nghị Trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã thực hiện hướng dẫn, 

chỉ đạo, giám sát và theo dõi các trạm y tế thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

7.  Thời gian nhận dữ liệu liên thông chứng sinh, báo tử tính từ ngày ban 

hành Công văn hướng dẫn này. Cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện được 

trích chuyển dữ liệu thì phải nhập thủ công kèm ký số và hoàn thành trước ngày 

15/3/2023. 

Các đơn vị đã thực hiện thành công liên thông chứng sinh, báo tử đề nghị 

làm văn bản thông báo gửi về Sở Y tế để công bố trên website Sở, phương tiện 

truyền thông đại chúng cho người dân được biết. 

8. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát hỗ trợ các 

cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc trong quá trình triển khai. Cơ sở khám chữa 

bệnh gửi danh sách cán bộ được phân công nhiệm vụ về Sở Y tế để phục vụ 

công tác hướng dẫn được kịp thời. 

Sở Y tế gửi kèm Phụ lục Hướng dẫn tạo lập và liên thông giấy chứng 

sinh, giấy báo tử, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc và các phòng chức năng Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Minh Đức 
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