
1| Đề án “Phát triển hệ sinh thái y tế thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hƣớng đến 

2025” 

 

MỤC LỤC 

PHẦN I. ................................................................................................................. 4 

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT .............................................................. 4 

I. Cơ sở pháp lý ................................................................................................. 4 

II. Cơ sở thực tiễn xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh trong nƣớc và quốc 

tế ........................................................................................................................ 5 

1. Tình hình xây dựng và phát triển hệ sinh thái y tế thông minh tại các 

nƣớc trên thế giới .......................................................................................... 5 

2. Thực tiễn xây dựng hệ sinh thái y tế tại Việt Nam ................................... 6 

3. Bài học kinh nghiệm ................................................................................. 8 

III. Sự cần thiết xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh .................................... 9 

PHẦN II. ............................................................................................................. 11 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI Y TẾ THÔNG MINH TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ............................................................... 11 

I. Đánh giá thực trạng xây dựng chính quyền điện tử tạo nền tảng cho hệ sinh 

thái y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế. ................................................................... 11 

1. Triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử ............................................... 11 

2. Thực trạng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông ngành 

y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ............................................................................ 13 

3. Công tác chuyển đổi số, liên kết, liên thông hệ thống thông tin ............. 17 

4. Đầu tƣ kinh phí cho đẩy mạnh ứng dụng CNTT .................................... 21 

II. Phân tích mô hình SWOT và xác định chiến lƣợc phát triển dịch vụ của hệ 

sinh thái y tế thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế .............................................. 21 

PHẦN III. ............................................................................................................ 25 

NỘI DUNG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI Y TẾ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ....................................................................... 25 

I. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ................................................................... 25 

1. Đối tƣợng nghiên cứu .............................................................................. 25 

2. Phạm vi thực hiện .................................................................................... 25 

II. Khái niệm, mục tiêu ................................................................................... 25 

1. Khái niệm về Hệ sinh thái y tế ................................................................ 25 

2. Mục tiêu tổng quát phát triển hệ sinh thái y tế thông minh .................... 27 

3. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 27 



III. Nguyên tắc chung trong phát triển hệ sinh thái y tế thông minh .............. 31 

1. Lấy ngƣời dân làm trung tâm .................................................................. 31 

2. Đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin .............................................. 31 

3. Về mặt công nghệ .................................................................................... 31 

4. Tỉnh chủ động xây dựng và triển khai đề án tổng thể ............................. 31 

5. Tổ chức xây dựng đề án với lộ trình phù hợp cho các dự án theo nguyên 

tắc ................................................................................................................ 32 

6. Tăng cƣờng huy động các nguồn lực xã hội ........................................... 32 

7. Tăng cƣờng phát triển nguồn nhân lực về đô thị thông minh ................. 32 

8. Tăng cƣờng các hoạt động hợp tác, chia sẻ, học tập kinh nghiệm các tỉnh, 

thành phố trong nƣớc; hợp tác với các nƣớc, tổ chức quốc tế để tham khảo 

xu hƣớng, các bài học thực tiễn. ................................................................. 32 

IV. Lựa chọn mô hình triển khai hệ sinh thái y tế thông minh trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. ............................................................................................. 32 

1. Xác định giai đoạn phát triển dịch vụ đô thị thông minh........................ 32 

2. Các bƣớc phát triển hệ sinh thái y tế thông minh ................................... 32 

PHẦN IV. ............................................................................................................ 34 

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI Y 

TẾ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ................... 34 

I. Nhu cầu và nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển hệ sinh thái y tế thông minh

 ......................................................................................................................... 34 

1. Nhu cầu trong phát triển hệ sinh thái y tế thông minh ............................ 34 

2. Nhiệm vụ trọng tâm ................................................................................ 34 

II. Các giải pháp cụ thể để thực hiện xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh 

tỉnh Thừa Thiên Huế ....................................................................................... 35 

1. Xây dựng khung kiến trúc hệ sinh thái y tế ............................................ 35 

2. Xây dựng hạ tầng và hệ thống CSDL chuyên ngành .............................. 44 

3. Số hóa dữ liệu và liên kết dữ liệu với các ngành .................................... 60 

4. Triển khai ứng dụng cho hệ sinh thái y tế thông minh ........................... 65 

5. Công tác tuyên truyền, đào tạo hƣớng dẫn nghiệp vụ ............................ 81 

PHẦN V. ............................................................................................................. 83 

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ...... 83 

1. Đánh giá tính khả thi ............................................................................... 83 

2. Lộ trình triển khai .................................................................................... 83 

3. Tổ chức thực hiện .................................................................................... 84 



 

“ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI Y TẾ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN 2025” 

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ ÁN 

1. Giới thiệu chung 

Cùng với nhịp độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các thiết bị Internet vạn vật 

(IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data)… vào cuộc sống, mọi sinh 

hoạt của con ngƣời đang phát triển mạnh mẽ. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang 

hoàn thiện dần hạ tầng công nghệ thông tin để xây dựng một đô thị thông minh 

hoàn thiện hơn, cung cấp nhiều ứng dụng và dịch vụ cho ngƣời dân, ngƣời dân 

là trung tâm của đô thị và sử dụng các dịch vụ mà đô thị thông minh đem lại.  

Đề án phát triển hệ sinh thái y tế thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế là một trong những đề án lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế tạo nền tảng phát 

triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 

làm cơ sở đánh giá, tổng kết định hƣớng xây dựng đô thị thông minh đến 2025. 

Với mục tiêu nhằm xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành trung 

tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nƣớc, có cơ sở 

vật chất và trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, là trung tâm khoa học, công nghệ cao 

về y học, ngang tầm các trung tâm y tế lớn của cả nƣớc và khu vực. Giảm các 

yếu tố nguy cơ gây bệnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh và chết, nâng cao thể lực, tăng 

tuổi thọ của ngƣời dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng đƣợc tập quán tốt về vệ 

sinh phòng bệnh, mọi ngƣời đều đƣợc sống trong môi trƣờng và cộng đồng an 

toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, phát 

triển ngành y tế trở thành ngành dịch vụ chất lƣợng cao, đóng góp lớn vào quá 

trình phát triển toàn diện con ngƣời, nâng cao mức sống, đẩy nhanh tăng trƣởng 

kinh tế và phát triển xã hội bền vững. 

Việc xây dựng kiến trúc hệ sinh thái y tế thông minh nhằm nâng cao chất 

lƣợng thông tin sức khỏe, cải thiện chất lƣợng dịch vụ y tế và bảo vệ sức khỏe 

với sự hỗ trợ của việc số hóa các thông tin và không chỉ để nghiệp vụ hóa lĩnh 

vực y tế mà đƣợc thúc đẩy, cải thiện và nâng cao toàn bộ hệ thống thông tin y tế 

thông qua việc kết nối, tổng hợp của nhiều tổ chức liên quan của hệ thống y tế 

theo kiến trúc chính quyền điện tử và chính phủ điện tử. Việc kết nối, chia sẻ, 

liên thông hệ thống thông tin ngành y tế thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ liên 

thông hệ thống thông tin ngành y tế kết nối với hệ thống thông tin Trung ƣơng 

2. Tên Đề án: “Phát triển hệ sinh thái y tế thông minh trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hƣớng đến 2025”. 



PHẦN I. 

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT 

I. Cơ sở pháp lý 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; 

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12; 

Luật Dƣợc số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về tăng cƣờng công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; 

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

giai đoạn 2012 – 2020; 

Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Đẩy mạnh thực hiện chính 

sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân do Quốc hội 

ban hành; 

Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020; Nghị 

quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chƣơng 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020; 

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 

điện tử; 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

tăng cƣờng năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; 

Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 06/03/2018 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về 

việc Ban hành Chƣơng trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khóa XII về tăng cƣờng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới. 

Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 về Phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn 

đến năm 2020; 

Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2014 của Bộ Y tế Ban hành 

Quy định về đảm bảo an toàn thông tin Y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành Y 

tế; 



Quyết định số 5384/QĐ-BYT ngày 17/12/2015 của Bộ Y tế về Ban hành 

kế hoạch CCHC của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định  số 445/QĐ-BYT  ngày  05/02/2016 của Bộ Y tế về phê duyệt 

kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 932/QĐ-BYT ngày 22/3/2016 về việc ban hành Hƣớng dẫn 

ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng; 

Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 25/02/2009 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh 

công nghệ thông tin trong ngành y tế; 

Thông tƣ 49/2017/TT-BYT  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về 

việc Quy định về hoạt động Y tế từ xa; 

Thông tƣ số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc ban hành bộ tiêu 

chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Kế hoạch số 79/BYT-CNTT ngày 16/3/2016 của Cục Công Nghệ Thông 

Tin về việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 

2016; kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế; 

Kết luận số 85-KL/TU ngày 12/4/2018 của Ban Thƣờng vụ tỉnh Ủy Thừa 

Thiên Huế về một số nhiệm vụ đối với ngành Y tế; 

Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên 

Huế; 

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế về việc xây dựng Đề án “ phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hƣớng đến năm 2025”. 

II. Cơ sở thực tiễn xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh trong nƣớc và 

quốc tế 

1. Tình hình xây dựng và phát triển hệ sinh thái y tế thông minh tại các 

nƣớc trên thế giới 

Hiện nay, với nhịp độ phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông, 

cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các dịch vụ về dữ liệu lớn, học máy. Các nƣớc 

trên thế giới đã tiếp cận nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe, quan tâm tới cơ địa của 

con ngƣời nhiều hơn. Việc theo dõi sức khỏe, đi lại, ăn uống, lịch sử khám chữa 

bệnh của con ngƣời đã đƣợc dần dần tin học hóa, số liệu đã đƣợc ghi lại trên các 

thiết bị thông minh cầm tay, đeo tay, các dịch vụ khám bệnh từ xa cũng bắt đầu 

nở rộ… Chính những điều đó đã giúp cho việc phát triển ngành y tế trên thế giới 

và tạo ra một hệ sinh thái về y tế từ thiết bị y tế tới các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe con ngƣời, phát đồ điều trị bệnh hay kế hoạch nâng cao thể chất dựa vào 

các thành tựu khoa học của thế giới đang dần đƣợc phát triển mạnh mẻ tại các 

nƣớc trên thế giới hơn. 

http://hscv.syt.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=EF44AC4B-9CDF-4FE3-9850-F81239CBF979
http://hscv.syt.thuathienhue.egov.vn/default.aspx?tabID=1&fName=IDDetail&id=D5024E21-4E85-4111-8637-DB012206CBB5


Xu hƣớng phát triển ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Y tế trên thế giới là 

phát triển dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây hƣớng tới Y tế điện tử 

(Digital Health) và Y tế thông minh (Smart Healthcare), các lĩnh vực ứng dụng 

cụ thể bao gồm : 

- Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe từ xa (Tele-health): Phục vụ hỗ trợ phòng 

bệnh, theo dõi tình hình sức khỏe ngƣời bệnh, ngƣời dân tại nhà. 

- Bệnh viện thông minh (Smart Hospital): các dịch vụ y tế nâng cao, tích 

hợp nền tảng CNTT và viễn thông hỗ trợ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các 

cơ sở Y tế. 

- Y tế từ xa (Telemedicine): Phục vụ điều trị từ xa, phối hợp điều trị từ xa, 

lĩnh vực điều trị từ xa. 

- Chăm sóc sức khỏe di động (Mobile Health): ứng dụng các công nghệ di 

động trong việc theo dõi tình hình bệnh nhân, hỗ trợ điều trị, khám sức khỏe. 

2. Thực tiễn xây dựng hệ sinh thái y tế tại Việt Nam 

Trong những năm trở lại đây, Việt Nam đã và đang chú trọng đến việc 

xây dựng các dịch vụ, ứng dụng liên quan tới y tế, làm cho việc chăm sóc, khám 

chữa bệnh của ngƣời dân tại các cơ sở y tế càng dễ dàng, thông minh và nhanh 

chóng hơn. Để từng bƣớc xây dựng ngành y tế hiện đại và hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ, ngành y tế nhận thức phải xây dựng hệ thống thông tin hiện đại, vừa 

phục vụ mạnh mẽ cho công tác chăm sóc sức khỏe ngƣời dân, đồng thời tăng 

cƣờng hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý nhà nƣớc và hƣớng tới y tế 

thông minh.  

Các cơ sở y tế từ trung ƣơng tới địa phƣơng đã và đang dần hiện đại hóa 

các trang thiết bị, các cơ sở đã dần trang bị các sản phẩm phần mềm, thiết bị 

công nghệ thông tin để hỗ trợ tốt nhất trong công tác khám chữa bệnh. Ngƣời 

dân dễ dàng tiếp cận và trao đổi với các cơ sở khám chữa bệnh từ xa; dễ dàng 

chọn lựa chuyên khoa cần thiết, chọn bệnh viện, chọn giờ khám thuận lợi mà 

không phải đến bệnh viện ngồi chờ để đến lƣợt khám; không phải làm lại những 

xét nghiệm vừa mới đƣợc bệnh viện trƣớc đó đã làm… và có thể truy cập dễ 

dàng thông tin về tình hình sức khỏe của bản thân. 

Nhân viên y tế đƣợc cập nhật thông tin khoa học, dễ dàng tra cứu hồ sơ 

bệnh án trƣớc đây của cùng một bệnh nhân trong hoạt động điều trị và nghiên 

cứu khoa học, dễ dàng trao đổi thông tin lâm sàng, cận lâm sàng trong cùng một 

bệnh viện và giữa các bệnh viện với nhau, hội chẩn từ xa thay vì phải chuyển 

viện, đƣợc đào tạo liên tục từ xa. 

Các nhà quản lý bệnh viện giám sát đƣợc thời gian, việc tuân thủ các quy 

trình kỹ thuật, phác đồ điều trị, quy chế kê đơn; triển khai “quản lý tinh gọn” 

nhằm chống lãng phí trong sử dụng thuốc, vật tƣ y tế tiêu hao; số hóa kho hồ sơ 

bệnh án; rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính cho cả nhân viên y tế và 

ngƣời bệnh; triển khai hệ thống nhắc ngƣời bệnh đến tái khám, đến tiêm chủng; 

xây dựng hệ thống khó mắc lỗi, xây dựng hệ thống cảnh báo nhằm hạn chế thấp 



nhất tai biến y khoa. 

Tuy nhiên, việc tin học hóa quy trình quản lý bệnh viện nhƣ vậy vẫn chƣa 

đáp ứng đƣợc nhu cầu về khám chữa bệnh của ngƣời dân. Một số bệnh viện còn 

thực hiện thủ công các biểu mẫu, thống kê. Hệ thống báo cáo thống kê về hoạt 

động khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y 

tế cơ sở cũng chƣa đáp ứng yêu cầu hoạch định chính sách, lập quy hoạch, xây 

dựng kế hoạch… 

Hệ thống các phần mềm đầu tƣ cho các bệnh viện qua các giai đoạn sử 

dụng nhiều ứng dụng khác nhau về hệ quản trị cơ sở dữ liệu nên không đồng 

nhất; các phần mềm quản lý xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thƣờng không kết 

nối với hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện. Về khám chữa bệnh bảo hiểm y 

tế (BHYT), phần mềm quản lý của các bệnh viện đều có chức năng quản lý 

khám chữa bệnh BHYT. Tuy nhiên, vẫn chƣa có kết nối liên thông tới các hệ 

thống phần mềm trong Bệnh viện, trung tâm y tế. Ở tuyến phƣờng, xã, tỉ lệ rất ít 

đơn vị đƣợc cài đặt phần mềm quản lý khám chữa bệnh.  

Về công tác quản lý nhà nƣớc, một số tỉnh thành đã có phần mềm quản lý 

đối với các lĩnh vực hoạt động quan trọng, đáp ứng yêu cầu quản lý về văn bản, 

quy trình xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công, quản lý hành nghề y tế, hoạt 

động thanh tra… Bên cạnh đó, còn một số lĩnh vực vẫn chƣa triển khai phần 

mềm quản lý nhƣ công tác quản lý danh mục kỹ thuật tại các cơ sở khám chữa 

bệnh, quản lý nhân sự hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, nhất là cơ sở 

y tế tƣ nhân…  

Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, qua quá trình khảo sát hiện trạng CNTT tại 

các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh, Bệnh viện tuyến huyện và các đơn 

vị thuộc Sở Y tế tỉnh, nhận thấy hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các 

đơn vị vẫn chƣa đảm bảo đáp ứng công tác quản lý, công tác khám chữa bệnh 

phục vụ nhân dân. Nhận thấy rằng, ngành y tế tỉnh đã có Kế hoạch Triển khai 

Chƣơng trình phát triển công nghệ thông tin ngành y tế Thừa Thiên Huế giai 

đoạn 2016 –2020, tạo điều kiện để các đơn vị trong ngành đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT, tuy nhiên vẫn còn thiếu các quy định, quy chuẩn thống nhất trong việc 

triển khai các hệ thống CNTT. Bên cạnh đó hầu hết các đơn vị vẫn chƣa có cơ 

chế, chính sách, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT, chính sách phát triển 

nguồn nhân lực ứng dụng CNTT một cách cụ thể. Chính vì vậy việc ứng dụng 

CNTT tại các đơn vị thiếu tính đồng bộ, chƣa đúng chuẩn quy định. Về nguồn 

nhân lực của ngành y tế đã qua đào tạo tin học căn bản khá cao, với gần 78% đã 

có chứng chỉ tin học văn phòng. Tuy nhiên, theo đánh giá thực tế từ các đơn vị, 

hiện còn một bộ phận không nhỏ chƣa biết sử dụng máy tính để khai thác các lợi 

ích CNTT đem lại, tỉ lệ cán bộ sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công 

việc chỉ chiếm khoảng 80% tổng số cán bộ đã có chứng chỉ tin học, nhƣ vậy vẫn 

còn khoảng 20% tổng số cán bộ đã có chứng chỉ tin học vẫn chƣa sử dụng thành 

thạo máy tính. Thực tế đó cho thấy rằng nguồn nhân lực hiện tại vẫn chƣa đủ để 

đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Sở Y tế, nhất là 

các Bệnh viện sau khi đề án này đƣợc triển khai, do đó cần phải tổ chức đào tạo 



lại, đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho đội ngũ này, đào tạo bổ sung 

đối với đội ngũ cán bộ, công nhân viên còn lại. Một số đơn vị cán bộ chuyên 

trách CNTT còn kiêm nhiệm. Đa số cán bộ chuyên trách CNTT chƣa đƣợc đào 

tạo các chứng chỉ CNTT nâng cao nhƣ: quản trị mạng, quản trị hệ thống, quản 

trị CSDL, bảo mật,... điều này sẽ gây khó khăn khi triển khai ứng dụng các sản 

phẩm của đề án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý bệnh viện của ngành Y 

tế sau này. 

 Trên cơ sở thực tiễn từ TW tới địa phƣơng tỉnh Thừa Thiên Huế, có thể 

thấy rằng chƣa hình thành đƣợc hệ sinh thái y tế thông minh từ TW đến địa 

phƣơng và cơ sở, chƣa giải quyết tốt các mối quan hệ trong ngành y tế trên môi 

trƣờng mạng. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Trong giai đoạn sắp tới, việc triển khai ứng dụng CNTT của ngành y tế 

phải tính đến việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế trong nƣớc và 

bên ngoài, hình thành đƣợc hệ sinh thái về y tế trong tƣơng lai. Do vậy, phải xây 

dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh theo mô hình kiến trúc tổng thể thông 

tin y tế, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối trong toàn ngành, với thành phố và Bộ Y 

tế; hƣớng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc 

sức khỏe của ngƣời dân. Do vậy, ngành y tế cần đƣa ra các mục tiêu sau: 

Thứ nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện 

đại. xây dựng hạ tầng Trung tâm dữ liệu tập trung và hạ tầng kỹ thuật CNTT 

đồng bộ; các cơ sở y tế kết nối vào trục liên thông tích hợp chung, có thể kết nối, 

trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn khác, Bộ Y tế và một số cơ quan 

Trung ƣơng. 

Thứ hai là xây dựng, triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý 

nhà nƣớc, hoạt động khám chữa bệnh, y tế dự phòng, góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ cải cách hành chánh. Trƣớc hết là hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản 

điện tử và công tác chỉ đạo, điều hành; hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên 

quan đến hành chính công đều đƣợc quản lý bằng phần mềm; triển khai hệ thống 

quản lý hoạt động y tế dự phòng, hệ thống ứng dụng GIS thông tin địa lý phòng 

chống dịch bệnh cho tất cả các trung tâm y tế dự phòng quận/huyện và trạm y tế; 

ngoài ra cần triển khai số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên kết dữ liệu liên 

ngành, phát triển các ứng dụng trên nền tảng di động để tăng tính thuận lợi tiếp 

cận của ngƣời dân và các đối tƣợng liên quan đến hệ sinh thái. 

Thứ ba, triển khai ứng dụng CNTT một cách hiệu quả, cần có các giải 

pháp đồng bộ cả về chính sách, tài chính, nhân lực và công nghệ. Các giải pháp 

này phải kết hợp chặt chẽ với các chƣơng trình, kế hoạch phát triển ứng dụng 

CNTT của tỉnh và Bộ Y tế, hƣớng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, 

phục vụ tốt nhu cầu của ngƣời dân. 

Thứ tƣ, về chính sách, trƣớc hết, cần xây dựng kiến trúc tổng thể cho hệ 

sinh thái y tế thông minh trong thời gian tới các chƣơng trình, kế hoạch 5 năm, 

10 năm về phát triển ứng dụng CNTT, gắn kết với các chƣơng trình, kế hoạch 



phát triển ứng dụng CNTT và Bộ Y tế để định hƣớng và làm căn cứ cho các đơn 

vị xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT. 

Thứ năm, phải đảm bảo khi xây dựng các hệ thống phần mềm phải trên 

nền tảng tích hợp chia sẻ liên thông – đây là yếu tố cốt lõi kết nối với các hệ 

thống khác trong đô thị thông minh; tận dung phát huy các điểm cốt lõi của công 

nghiệp 4.0 nhƣ: Internet vạn vật (IoT); Dữ liệu lớn (Big Data); Trí tuệ nhân tạo 

(AI). 

Bên cạnh đó là khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng giải pháp, 

sản phẩm ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu chung của ngành y tế và cung cấp 

dƣới hình thức cho thuê sản phẩm, thuê dịch vụ; chú trọng đầu tƣ phát triển ứng 

dụng CNTT trong lĩnh vực y tế dự phòng; đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng 

bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai các hệ thống ứng dụng; đảm bảo tất cả trạm y tế 

phƣờng/xã có đủ máy tính phục vụ cho công việc. Đặc biệt là xây dựng nền 

hành chính y tế điện tử. 

Về giải pháp tài chính, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và phát 

triển CNTT y tế; đƣa chi phí ứng dụng CNTT thành một thành tố tính giá dịch 

vụ y tế; cùng với huy động tối đa các nguồn tài chính thông qua thu hút tài trợ 

nƣớc ngoài, hợp tác đối tác công tƣ (PPP), thuê dịch vụ CNTT… 

Về nhân lực, cần có cơ chế, chính sách ƣu đãi để thu hút nhân lực CNTT 

có trình độ chuyên môn cao vào làm việc tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, đẩy 

mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế về nguồn lực, mô hình, kinh 

nghiệm ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế trong thời gian tới. 

III. Sự cần thiết xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh 

Trên cơ sở một số căn cứ từ thực tiễn, có thể thấy, ngành y tế là một trong 

những ngành mũi nhọn và cần đƣợc đầu tƣ, quan tâm vì nó quyết định tới sức 

khỏe, chất lƣợng sống của ngƣời dân sinh sống trong đô thị đó. Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông cũng rất cần thiết khi dữ liệu của ngành y tế 

ngày càng lớn, vấn đề tìm kiếm thông tin, truy vấn thông tin, liên thông, chia sẻ 

tích hợp các dữ liệu từ nhiều nguồn cũng rất lớn.  

Để từng bƣớc xây dựng ngành y tế hiện đại và hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ, ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải xây dựng hệ thống thông tin hiện 

đại, vừa phục vụ đắc lực cho công tác chăm sóc sức khỏe ngƣời dân, vừa tăng 

cƣờng hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý nhà nƣớc và hƣớng tới y tế 

thông minh. Qua đó nâng cao chất lƣợng, lấy ngƣời bệnh làm trung tâm cho mọi 

hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, “Y tế thông minh” đƣợc cụ thể hóa 

thành nhiều yêu cầu và tạo đƣợc thuận lợi cho các đối tƣợng liên quan tới ngành 

y tế, mở rộng hơn là một hệ sinh thái.  

Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành y tế của tỉnh Thừa 

Thiên Huế là rất lớn. Các dữ liệu y tế khi đƣợc tích hợp vào hệ thống, đồng bộ 

dữ liệu ở các tuyến bệnh viện khác nhau (tỉnh/thành phố, quận/huyện…) sẽ giúp 

đội ngũ bác sĩ nâng cao hiệu quả chẩn đoán, phát hiện nhanh các nguy cơ tiềm 

ẩn cho sức khỏe; góp phần giảm chi phí về y tế, qua đó cũng có thể trang bị các 



ứng dụng, công cụ để khám bệnh cho ngƣời dân từ xa. 

Có thể thấy rằng, việc xây dựng hệ sinh thái này sẽ gồm nhiều đối tƣợng, 

các ứng dụng, kết hợp với hệ thống thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông 

sẽ tạo thành một hệ sinh thái y tế thông minh phục vụ tốt nhất cho các đối tƣợng 

có tƣơng tác với hệ sinh thái này. Đây cũng chính là một phần trong hệ thống 

các hệ sinh thái của đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, các hệ sinh thái này 

sẽ liên kết và tƣơng tác với các hệ sinh thái khác nhƣ: Du lịch, giao thông, giáo 

dục, môi trƣờng… để chia sẻ nguồn dữ liệu, thông tin quý giá trong mô hình hệ 

sinh thái với nhau. Chính vì vậy, việc xây dựng và “phát triển hệ sinh thái y tế 

thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hƣớng đến 

2025” là rất cần thiết nhằm đảm bảo đúng xu thế của Việt Nam, có tính kế thừa 

và định hƣớng trong quá trình xây dựng và triển khai mô hình đô thị thông minh 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 



PHẦN II. 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI Y TẾ THÔNG MINH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

I. Đánh giá thực trạng xây dựng chính quyền điện tử tạo nền tảng cho hệ 

sinh thái y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

1. Triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử 

Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Khung kiến trúc CQĐT để 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng làm cơ sở chỉ đạo công tác xây dựng chiến 

lƣợc, lộ trình, quyết định đầu tƣ, giám sát hiệu quả đầu tƣ qua đó gia tăng hiệu 

quả triển khai công tác ứng dụng CNTT và CQĐT tại các cơ quan trên địa bàn 

tỉnh; hƣớng dẫn đầu tƣ, thẩm định, đánh giá, việc xây dựng, phát triển và ứng 

dụng CNTT trong các CQNN trên địa bàn tỉnh. Giúp các CQNN ở địa phƣơng 

và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh có ứng dụng CNTT 

sử dụng nhƣ một tham khảo có tính chất pháp lý chung của tỉnh trong việc xác 

định yêu cầu, thiết kế, thi công xây dựng và triển khai các hệ thống ứng dụng 

CNTT trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình; bảo đảm các yêu cầu về đồng bộ, 

phù hợp với phát triển và ứng dụng CNTT theo yêu cầu chung của tỉnh, đặc biệt 

trong mục tiêu và nội dung liên quan đến ứng dụng và phát triển CQĐT. Các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực CNTT sử dụng nhƣ 

một tham khảo có tính pháp lý về hƣớng dẫn tiêu chuẩn, yêu cầu cần tuân thủ 

trong lĩnh vực CNTT trong việc tƣ vấn, thiết kế và xây dựng các hệ thống ứng 

dụng CNTT cho các cơ quan, doanh nghiệp khác ứng dụng. 

 

* Điểm mạnh: 

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai có hiệu quả 

việc ứng dụng CNTT-TT tạo nền tảng phát triển CQĐT và ĐTTM: 

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT đang từng bƣớc đƣợc hoàn thiện, tạo điều kiện 

triển khai ứng dụng CNTT; số lƣợng cán bộ, công chức đƣợc trang bị máy tính 



phục vụ công việc ngày càng tăng, đạt khoảng 90%; hệ thống mạng nội bộ 

(LAN) đƣợc triển khai tại tất cả các sở/huyện/xã; Mạng truyền số liệu chuyên 

dùng đã kết nối các CQNN đến cấp sở/huyện; 

- Các ứng dụng CNTT nội bộ trong CQNN đƣợc triển khai mạnh mẽ, 

100% các CQNN trên địa bàn tỉnh cấp sở/huyện đã trang bị hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành, hệ thống thƣ điện tử để trao đổi văn bản, điều hành qua 

mạng; 

- Tất cả các sở/ngành huyện thị đã có Cổng/trang thông tin điện tử để 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, 100% các dịch vụ công đƣợc 

cung cấp trực tuyến mức độ 2; ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4 đƣợc các CQNN cung cấp; 

- Một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành đã đƣợc 

triển khai và phát huy hiệu quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế, tiêu biểu nhƣ 

các hệ thống thuế, hải quan điện tử. 

- Hình thành và ban hành đƣợc hệ thống các văn bản quản lý cho các hoạt 

động ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh: 

+ Hạ tầng CNTT: Quy định về quản lý, vận hành hệ thống mạng WAN 

tỉnh; Quy định về mô hình mẫu mạng LAN của các CQNN; Quy định điều chỉnh 

Quy định Mạng WAN của tỉnh, kết nối về xã;  

+ Ứng dụng CNTT: Quy định về quản lý, vận hành hệ thống thƣ điện tử 

công vụ; Quy chế sử dụng Email công vụ; Quy định quản lý, sử dụng Hệ thống 

chứng thực tập trung; Chỉ thị tăng cƣờng trao đổi Văn bản điện tử (VBĐT) trên 

môi trƣờng mạng và ứng dụng chữ ký số; Quy định về khung giải pháp xây 

dựng các phần mềm ứng dụng trong các CQNN; Quy định nâng cấp, xây dựng, 

triển khai và khai thác các phần mềm ứng dụng trong các CQNN; Hƣớng dẫn về 

đặt tên văn bản để trao đổi văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành; Quy chế vận hành cổng, trang thông tin điện tử (TTĐT) trong các 

CQNN; Quy định điều chỉnh Quy chế vận hành Trang TTĐT; 

+ CSDL: Quy định về việc quản lý tích hợp CSDL dùng chung của tỉnh 

và giữa các ngành; Quy định về hành chính, kỹ thuật hệ thống GIS Huế; 

+ An toàn thông tin (ATTT): Xây dựng quy định chung về chế độ bảo 

mật, an ninh, an toàn thông tin; Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

trên môi trƣờng mạng trong hoạt động của các CQNN; Chỉ thị về tăng cƣờng 

công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; 

+ Nhân lực CNTT: Quy định về quản lý cán bộ chuyên trách CNTT; 

+ Khác: Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong các CQNN tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy định mã định danh các đơn vị 

hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Nguồn nhân lực để phát triển, vận hành CQĐT có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ tốt. Bên cạnh đó Đại học Huế hàng năm đào tạo đƣợc trên 500 cử 

nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là nguồn nhân lực dự phòng đảm bảo cho việc mở 



rộng, phát triển CQĐT. 

* Điểm yếu: 

Việc triển khai CQĐT vẫn tồn tại mặt hạn chế cần khắc phục trong thời 

gian tới: 

- Các quy trình TTHC của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh 

cũng chịu ảnh hƣởng bởi các quy trình, quy phạm đƣợc thống nhất theo quy 

định chung của cả nƣớc. Do đó, vẫn tồn tại những vƣớng mắc mang tính lịch sử 

trong các quy định về hành chính, gây cản trở công tác ứng dụng CNTT-TT 

trong cải cách hành chính. 

Ngoại trừ các phần mềm đƣợc tích hợp, liên thông, đồng bộ với Cổng 

dịch vụ công trực tuyến và một số phần mềm liên thông, đồng bộ dữ liệu với 

nhau thông qua hệ thống tích hợp, chia sẻ, liên thông tỉnh, còn lại đa phần các 

phần mềm đƣợc xây dựng nhƣng chƣa có sự tích hợp, liên thông, đồng bộ. Một 

số phần mềm xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp các chức năng gây lãng 

phí, kém hiệu quả và ảnh hƣởng đến ngƣời dùng trong việc sử dụng khi phải 

đăng nhập nhiều lần, nhập cùng một thông tin/dữ liệu vào nhiều phần mềm. 

Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng nhƣ trên do tỉnh chƣa kịp thời xây dựng 

khung kỹ thuật và khung ứng dụng chung toàn tỉnh cho các phần mềm ứng 

dụng. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nƣớc chủ 

yếu ở quy mô nhỏ, chƣa kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng. Việc điều hành 

xử lý công việc qua mạng chƣa nhiều. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao 

(mức 3,4) cung cấp cho ngƣời dân và doanh nghiệp cũng chƣa nhiều. Các hệ 

thống thông tin quy mô lớn, các cơ sở dữ liệu quốc gia chƣa sẵn sàng để kết nối; 

các thành phần CNTT tạo nền tảng phát triển CPĐT chậm đƣợc triển khai; các 

hệ thống đã đƣợc xây dựng còn thiếu kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin. Các hệ 

thống thông tin của tỉnh chƣa thể kết nối với các hệ thống ứng dụng CNTT 

ngành dọc do các bộ, ngành trung ƣơng triển khai trong các lĩnh vực nhƣ: thuế, 

hải quan, bảo hiểm xã hội, kế hoạch và đầu tƣ, tài nguyên và môi trƣờng, … đây 

là những lĩnh vực có giao dịch thƣờng xuyên với ngƣời dân và doanh nghiệp, có 

tác động hết sức quan trọng đến sự nhìn nhận, mức độ hài lòng của ngƣời dân và 

doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính nhà nƣớc. Những ứng dụng CNTT 

trong các lĩnh vực ngành dọc này đang lƣu giữ các dữ liệu mang tính chất quyết 

định đối với bất kỳ hệ thống chính quyền điện tử nào, đó là thông tin về công 

dân, doanh nghiệp, đất đai. 

2. Thực trạng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông 

ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 

2.1. Chính sách, kế hoạch phát triển CNTT 

- Thành lập Ban chỉ đạo về triển khai ứng dụng CNTT của ngành theo 

Quyết định số 481/QĐ-SYT và Quyết định số 617/QĐ-SYT ngày 05/05/2017 

của Sở Y tế về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 



- Thành lập Tổ nghiên cứu nhu cầu ứng dụng, áp dụng, phát triển các dịch 

vụ thông minh trong Ngành Y tế theo Quyết định số 1502/QĐ-SYT ngày 

10/11/2017. 

- Tham mƣu UBND tỉnh ra Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 

28/01/2015 về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý bệnh viện của Ngành Y tế Thừa Thiên Huế”. 

- Báo cáo số 2322/BC-SYT ngày 13/10/2016 của Sở Y tế về việc tình 

hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ triển 

khai giai đoạn 2016-2020 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế; 

- Đã xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử ngành y tế tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

- Thực hiện công tác chỉ đạo bằng các văn bản chuyên môn nhằm định 

hƣớng sự phát triển CNTT trong ngành. 

2.2. Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực của Ngành Y tế đã qua đào tạo tin học căn bản khá cao, 

với gần 88,1% đã có chứng chỉ tin học văn phòng. Tuy nhiên, theo đánh giá thực 

tế từ các đơn vị, tỉ lệ cán bộ sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công việc 

chỉ chiếm khoảng 80% tổng số cán bộ đã có chứng chỉ tin học, nhƣ vậy vẫn còn 

khoản 20% tổng số cán bộ đã có chứng chỉ tin học vẫn chƣa sử dụng thành thạo 

máy tính. Thực tế đó cho thấy rằng nguồn nhân lực hiện tại vẫn chƣa đủ để đáp 

ứng nhu cầu triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Sở Y tế, nhất là các 

Bệnh viện sau khi đề án này đƣợc triển khai, do đó cần phải tổ chức đào tạo lại, 

đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho đội ngũ này. 

- Hiện tại có 23/27 đơn vị có cán bộ chuyên trách CNTT  với tổng số cán 

bộ chuyên trách CNTT của ngành là: 37 (chiếm: 1,13  % cán bộ toàn ngành). 

Trong đó: 01: Nghiên cứu sinh tại Hà Lan (2,63%); ThS: 02 (chiếm: 5,23%); 

ĐH: 25 (chiếm: 65,79%); CĐ: 5 (chiếm: 13,16%); TH:  5 (chiếm: 13,16%). 

Một số đơn vị đã thành lập phòng CNTT hoặc bộ phận CNTT nhƣ: Trung 

tâm y tế huyện Phú Vang, Trung tâm y tế huyện Phú Lộc, Trung tâm Y tế huyện 

A Lƣới, Trung tâm y tế thị xã Hƣơng Thủy, Trung tâm y tế huyện Nam Đông, 

Trung tâm y tế  Thành phố Huế, Trung tâm y tế thị xã Hƣơng Trà, Trung tâm y 

tế huyện Quảng Điền, Trung tâm y tế  huyện Phong Điền, Bệnh viện Tâm Thần 

Huế, Bệnh viện răng Hàm Mặt Huế, Bệnh viện Mắt Huế, Trung tâm Y tế dự 

phòng. Tuy nhiên hiện vẫn còn một số đơn vị cán bộ chuyên trách CNTT còn 

kiêm nhiệm. Đa số cán bộ chuyên trách CNTT chƣa đƣợc đào tạo các chứng chỉ 

CNTT nâng cao nhƣ: quản trị mạng, quản trị hệ thống, quản trị CSDL, bảo mật 

và an ninh mạng,... Điều này sẽ gây khó khăn khi triển khai ứng dụng các sản 

phẩm của đề án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý khám chữa bệnh và y tế 

dự phòng của ngành Y tế sau này. 

2.3. Hạ tầng CNTT 

a) Hạ tầng trang thiết bị 



- Tuyến xã/phƣờng/thị trấn:  

Số lƣợng máy tính tại 152 TYT là: 356, bình quân 1 TYT có: 2,34 

máy. 

Số lƣợng máy in tại 152 TYT là: 251, bình quân 1 TYT có: 1,65 

máy. 

- Tuyến huyện 

Số lƣợng máy tính tại các đơn vị là: 380. 

Số lƣợng máy in tại các đơn vị là: 339. 

 - Tuyến tỉnh 

Số lƣợng máy tính tại các đơn vị là: 184. 

Số lƣợng máy in tại các đơn vị là: 145. 

- Các đơn vị TTYT dự phòng và đơn vị quản lý nhà nƣớc: 

Số lƣợng máy tính tại các đơn vị là: 201. 

Số lƣợng máy in tại các đơn vị là: 144. 

Nhìn chung bằng sự huy động và đầu tƣ từ các nguồn dự án nhƣ: AP, 

VAHIP, Bắc Trung Bộ,... và sự chủ động đầu tƣ của các đơn vị, nên bƣớc đầu 

đã đƣợc trang cấp số lƣợng trang thiết bị phục vụ công tác hằng ngày. Tuy 

nhiên, do đƣợc đầu tƣ qua nhiều năm của nhiều dự án nên khá nhiều số lƣợng 

máy gần hết hạn sử dụng, cũng nhƣ thiếu sự đồng bộ. Đồng thời tại các đơn vị 

việc triển khai phần mềm ứng dụng còn chƣa nhiều, trong thời gian tới ngành và 

các đơn vị triển khai nhiều phần mềm ứng dụng thì số lƣợng và chất lƣợng trang 

thiết bị sẽ phải trang cấp bổ sung thêm 

b) Hạ tầng mạng 

 

Mạng diện rộng (WAN) của ngành Y tế kết nối với hệ thống  mạng WAN của 

tỉnh Thừa Thiên Huế 



Về hạ tầng mạng LAN, số lƣợng đơn vị có mạng LAN chiếm tỉ lệ cao 

khoảng 100% với 27/27 đơn vị có mạng LAN, tuy nhiên hầu hết đã đƣợc đầu tƣ 

xây dựng từ khá lâu, không đồng bộ, chất lƣợng đƣờng truyền kém, các thiết bị 

mạng nhƣ switch, cáp mạng, outlet vẫn chƣa đảm bảo kỹ thuật. Hệ thống mạng 

LAN của các đơn vị đƣợc đầu tƣ chƣa đúng chuẩn, chƣa có thiết bị định tuyến, 

phân luồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, trao đổi dữ liệu. Đến thời điểm 

hiện tại chỉ có 15 đơn vị có hệ thống mạng LAN đƣợc xây dựng khá hoàn thiện 

là: Văn phòng Sở Y tế, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viên mắt, Bệnh viện răng hàm 

mặt, Bệnh viện Phong và Da liễu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, 9 TTYT 

huyện/thị xã/thành phố. 

Về đƣờng truyền internet, 100% đơn vị tuyến tỉnh, tuyển huyện và 97% 

đơn vị tuyến xã đang sử dụng dịch vụ internet qua cáp quang với tốc độ 

35Mbps, đủ để triển khai các ứng dụng dùng chung sẽ đƣợc triển khai sau này. 

Có những đơn vị đã triển khai 2 đƣờng truyền song song để đảm bảo liên thông 

dữ liệu 24/24. Hiện nay một số Trạm Y tế phải sử dụng mạng 3G nhƣ TYT xã 

Vinh Hiền, TYT xã Hồng Tiến và TYT xã Đông Sơn,  TYT xã  A Đớt đang 

dùng đƣờng truyền ADSL, đây là những đơn vị ở khu vực khó khăn nên hạ tầng 

CNTT viễn thông chƣa đạt yêu cầu. 

Sở Y tế đã hoàn thành triển khai hệ thống mạng WAN cho 100% đơn vị 

tuyến huyện, tuyến tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2018 thực hiện Quyết định số 

2713/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

về Phê duyệt Đề án Kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu 

chuyên dùng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ 

thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 364/KH-SYT 

ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Sở Y tế về việc Triển khai Kết nối mạng diện 

rộng bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNET và triển khai Internet tập 

trung cho hạ tầng công nghệ thông tin Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Phấn đấu 

hết trong quý II/2018 sẽ hoàn thành kế hoạch. 

c) An toàn thông tin 

- Ban hành Quyết định số 358 /QĐ-SYT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của 

Sở Y tế về việc Ban hành quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại 

các đơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Triển khai và chỉ đạo các văn bản về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

trên môi trƣờng mạng. Thực hiện bảo đảm an toàn, bí mật thông tin; Quản lý và 

sử dụng thông tin số; Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi 

trƣờng mạng; Lƣu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trƣờng mạng và các 

quy định khác theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tuyệt đối an 

toàn, bí mật thông tin khám chữa bệnh. 

- Tổ chức tập huấn và triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản của 

Nhà nƣớc về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách 

CNTT (Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Quyết định 4159/QĐ-BYT 

ngày 13/10/2014 của Bộ Y tế Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin 

Y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành Y tế; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 



06/5/2014 và Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên 

môi trƣờng mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế). 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị cung cấp hệ thống phần mềm 

HIS và các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận thông tin truy xuất dữ liệu 

khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế để thực hiện đảm bảo an toàn, an 

ninh và bí mật thông tin khám chữa bệnh. Đầu tƣ nâng cấp các thiết bị, phần 

mềm cần thiết để phòng, chống tấn công mạng và giám sát an toàn thông tin 

mạng; đảm bảo, an toàn thông tin mạng. 

- Tăng cƣờng đào tạo an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ phụ 

trách công nghệ thông tin của đơn vị. Thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá 

an toàn thông tin đối với hệ thống mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN). 

Tuy nhiên, nhìn chung hầu hết các đơn vị trong ngành Y tế vẫn chƣa áp 

dụng các chính sách bảo mật về thiết bị và con ngƣời, chƣa có hƣớng dẫn, tập 

huấn cụ thể nhằm bảo mật an toàn thông tin. Hệ thống mạng tại các đơn vị vẫn 

chƣa có thiết bị bảo mật. Hầu hết các máy tính vẫn chƣa đƣợc cài đặt phần mềm 

diệt virus  

3. Công tác chuyển đổi số, liên kết, liên thông hệ thống thông tin 

Qua khảo sát và điều tra trong toàn ngành Y tế hiện nay thì các đơn vị đã 

bƣớc đầu áp dụng một số phần mềm ứng dụng và đem lại hiệu quả bƣớc đầu. 

a) Phần mềm phục vụ công tác giám sát dịch và y tế dự phòng 

- Đã triển khai thành công Hệ thống phần mềm giám sát bệnh truyền 

nhiễm và Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng trên toàn tỉnh từ tuyến xã đến 

tuyến huyện và tuyến tỉnh và báo cáo trực tiếp ra Bộ Y tế quan biểu mẫu theo 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và Thông tƣ 54/2015/TT-BYT, cùng hệ thống 

biểu đồ, bảng đồ GIS. 

 - Phần mềm quản lý bệnh tăng huyết áp. 

 - Phần mềm quản lý chất thải y tế. 

- Phần mềm quản lý thông tin ngƣời khuyết tật. 

- Phần mềm báo cáo công tác quản lý chất thải y tế. 

b) Phần mềm dùng chung của UBND tỉnh 

-  Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: đảm bảo 100% văn bản đi và 

văn bản đến xử lý trên hệ thống phần mềm và áp dụng cho tất cả các đơn vị 

trong toàn ngành kết hợp với ứng dụng chữ ký số của Ban cơ yếu chính phủ.  

 - Theo dõi ý kiến chỉ đạo: 100% ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ đạo của 

UBND tỉnh và 100% ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế về các đơn vị đƣợc xử lý trên 



phần mềm.  

 - Quản lý tiếp dân và đơn thƣ khiếu nại, tố cáo: 100% đơn thƣ khiếu nại, 

tố cáo đều đƣợc cập nhật trên phần mềm giúp phòng thanh tra và lãnh đạo theo 

dõi tiếp dân và các đơn thƣ, khiếu nại, tố cáo và báo cáo UBND tỉnh. 

 - Đăng ký lịch họp và giấy mời qua mạng: 100% lịch họp của UBND tỉnh 

đều đƣợc đăng ký trên hệ thống phần mềm. 

 - Hệ thống quản lý nhân sự: với 3.276 hồ sơ đã đƣợc cập nhật đầy đủ, 

chính xác thông trên hệ thống phần mềm, đã phục tốt và hiệu quả trong công tác 

quản lý hồ sơ CC,VC và NLĐ. Tiếp tục những kết quả đó, năm 2018 sẽ phối 

hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Nội vụ để thực hiện Quyết định số 

760/QĐ-UBND ngày 9/4/2018 về thẻ điện tử cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Hệ thống xác thực tập trung (SSO): đây là hệ thống giúp xác thực thông 

tin ngƣời dùng để sử dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh. 

Việc triển khai phần mềm dùng chung của UBND tỉnh đã phục vụ tốt 

công tác quản lý và điều hành tại Văn phòng Sở Y tế và trong toàn ngành. 

c) Phần mềm phục vụ nghiệp vụ kế toán:  

- Phần mềm Misa.net đã đƣợc triển khai trong toàn ngành, tại phòng Kế 

hoạch – Tài chính có một modun của phần mềm Misa.net dùng để tổng hợp số 

liệu của tất cả các đơn vị trong ngành. 

- Ngoài ra, do tính chất công việc một số đơn vị vẫn dùng song song phần 

mềm IMAS giúp kế toán thực hiện nhanh công tác chuyên môn của một số dự 

án và các chƣơng trình y tế quốc gia riêng biệt. 

d) Phần mềm quản lý và cấp chứng chứng chỉ hành nghề y 

Theo dõi và quản lý về cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo 

Thông tƣ số 41/2011/TT-BYT. 

e) Phần mềm kiểm tra bệnh viện cuối năm 

Phần mềm tổng hợp bảng điểm để đánh giá bệnh viện cuối năm, do Phòng 

nghiệp vụ y quản lý. 

f) Hệ thống thƣ điện tử (email) công vụ 

- 100% địa chỉ email công vụ cho các đơn vị trong ngành từ tuyến xã đến 

tuyến tỉnh, 100% cán bộ công chức, viên chức và ngƣời lao động đã sử dụng 

email công vụ trong công việc.  

Ngoài ra, còn sử dụng một số phần mềm chuyên môn khác nhƣ: cấp 

chứng chỉ hành nghề, Phần mềm TNTT….  

g) Ứng dụng CNTT phục vụ cán bộ, ngƣời dân và doanh nghiệp 



- Trang thông tin điện tử: 27/27 (đạt 100%) đơn vị thuộc Sở Y tế đã có 

Trang website và hoạt động đúng theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 

13/6/2011 của Chính phủ Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 

tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nƣớc; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế về việc Ban hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nƣớc trên địa bàn 

tỉnh.  

Tất cả các đơn vị đều có tên miền “xxx.thuathienhue.gov.vn” và chạy trên 

Trung tâm dữ liệu điện tử (EDIC), đồng thời thực hiện các nội dung theo đúng 

quy định tại Quyết định 21/QĐ-UBND và triển khai các ứng dụng chuyên môn 

trên Trang website của đơn vị ví dụ nhƣ: Công khai giá dịch vụ y tế; Công khai 

lịch lãnh đạo, lịch trực và lịch khám chữa bệnh;  Đăng ký KCB theo yêu cầu, tƣ 

vấn về sức khỏe; Thông báo nội bộ; Đăng tin nội bộ...Hiện nay 25/27 đã liên 

thông dữ liệu, để hƣớng đến xây dựng theo mô hình trang website đa cấp. 

Tuy nhiên, hiện nay nhiều đơn vị vẫn chƣa ban hành quy chế (chỉ có 16/27 

đơn vị) và 24/27 đơn vị thành lập Ban biên tập để vận hành và phát triển các 

Trang website. 

- Ứng dụng triển khai DVC trực tuyến: Thực hiện Kết luận số 73/TB-

UBND ngày 18/03/2016 của Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh tại buổi làm 

việc về cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và áp dụng ISO tại Sở Y tế. Sở Y 

tế đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai dịch vụ công trực 

tuyến trong năm 2016, trên cơ sở kế thừa những kết quả bƣớc đầu đạt đƣợc 

trong các năm trƣớc đó. Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Văn phòng 

Sở Y tế gắn với công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng Văn phòng điện tử 

và cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4 nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi 

phí và tăng cƣờng công tác quản lý, điều hành theo mô hình của UBND tỉnh và 

đồng thời phát triển các hệ thống và các ứng dụng chuyên ngành của Bộ Y tế.  

Thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo với quan điểm: CCHC gắn liền 

ứng dụng CNTT và ISO; Với phƣơng châm 3 Hơn “Nhanh hơn, Hợp lý hơn, 

Thân thiện hơn”; Đối với ngƣời dân “Thân thiện, đúng hẹn và đơn giản”. Trong 

thời gian từ ngày 4/5/2016 đến 16/04/2018 với 147 TTHC trong toàn ngành 

(KCB: 81, DP: 17, ATVSTP: 16, Dƣợc & TTB: 28&3, Giám định y khoa: 2) đã 

thực hiện và đạt đƣợc một số kết quả quan trọng nhƣ sau: 

- 128 TTHC (Văn phòng Sở Y tế và Chi cục ATVSTP) đã chuyển tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tập trung của tỉnh. Với quy 

trình thiết lập và cung cấp cho cán bộ, ngƣời dân, doanh nghiệp 100% TTHC đạt 

DVC mức độ 4. 

- 100% hồ sơ đều đƣợc số hóa và xử lý theo quy trình nội bộ. 

+ Số lƣợng hồ sơ từ ngày 4/5/2016 đến 16/04/2018: số hồ sơ đăng ký 

DVC trực tuyến là 2.949 hồ sơ. Trong đó: Tổng số hồ sơ giải quyết là 2.789 hồ 

sơ; Số hồ sơ thực hiện hoàn toàn theo dịch vụ công mức độ 4 là: 119 hồ sơ 

chiếm (4,3%); Doanh nghiệp ngoài tỉnh chiếm 15%. 

- Chức năng phần mềm:  

          + Cơ quan quản lý: tăng hiệu quả xử lý và phục vụ tốt việc theo dõi, 



chỉ đạo, giám sát kết quả thực hiện. Tăng tính minh bạch công khai trong quản 

lý, điều hành. 

          + Ngƣời dân, doanh nghiệp: thuận lợi, thuận tiện hơn, tiết kiệm hơn. 

- Ứng dụng triển khai GIS chuyên ngành Y tế: Sở Y tế đã triển khai hệ 

thống GIS để cung cấp thông tin cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

h) Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và 

thanh toán Bảo hiểm Y tế: 

- Công tác chỉ đạo: Xây dựng Kế hoạch số 307/KH-SYT ngày 22/02/2016 

về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và 

thanh toán BHYT; Đã chỉ đạo bằng văn bản thƣờng xuyên nhằm đẩy nhanh tiến 

độ việc kết nối và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh; Đề án ứng dụng CNTT 

của ngành đã đƣợc UBND tỉnh thông qua theo Quyết định số 198/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 

bệnh viện của Ngành Y tế Thừa Thiên Huế”. 

 - Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB và BHYT: 100% đơn 

vị đã kết nối Internet; 100% đơn vị tuyến tỉnh, tuyến huyện đã chuyển đổi đƣờng 

truyền cáp quang FTTH  và 98% đơn vị tuyến xã có FTTH; 20/21 đơn vị khám 

chữa bệnh tuyến huyện, tuyến tỉnh đã có cán bộ phụ trách CNTT (Đơn vị chƣa 

có cán bộ chuyên trách CNTT là BV Lao và Bệnh phổi); 100% đơn vị khám 

chữa bệnh đã triển khai áp dụng phần mềm phục vụ công tác quản lý KCB và 

thanh toán BHYT; 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi dữ liệu điện tử về 

Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ http://congdulieuyte.vn và Cổng tiếp 

nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm 

xã hội tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn theo các thông tin trong 

Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3 quy định của Quyết định số 4210/QĐ-BYT  ngày 

20/9/2017 Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong 

quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và Quyết 

định số 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về việc ban 

hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và 

thanh toán bảo hiểm y tế. Tỷ lệ hồ sơ gửi liệu qua cổng dữ liệu trong 24h đạt 

>90%, trong đó hồ sơ đạt 98%, tỷ lệ hồ sơ bị xuất toán dƣới 2%. 

Đánh giá chung về việc thực hiện truy xuất dữ liệu và liên thông dữ liệu 

khám chữa bệnh. Các đơn vị đã chủ động triển khai (hình thức thuê) một số 

phần mềm phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh và BHYT. Tuy nhiên, các 

phần mềm vẫn chƣa đáp ứng tốt công tác quản lý khám chữa bệnh và thanh toán 

BHYT. Do đó, dữ liệu tổng hợp báo cáo chi phí KCB và thanh toán BHYT cần 

tốn nhiều thời gian và công sức. An toàn an ninh mạng còn nhiều yếu tố nguy 

cơ. Cần nhiều thời gian và nhân lực cho công tác tổng hợp, thống kê và báo cáo. 

Nhìn chung bƣớc đầu các đơn vị đã chủ động triển khai áp dụng các phần 

mềm ứng dụng để phục vụ công tác quản lý tại đơn vị. Các phần mềm quản lý 

tại các đơn vị đã triển khai đã góp phần nâng cao chất lƣợng công tác quản lý 

khám chữa bệnh, y tế dự phòng. Tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn hẹp và sử 

dựng nhiều phần mềm, nhiều chuẩn công nghệ khác nhau nên việc kết nối, tích 

hợp và chia sẻ dữ liệu là không thể thực hiện đƣợc. Phần mềm ứng dụng CNTT 



vào công tác quản lý và điều hành tại các đơn vị còn rất hạn chế, chƣa đồng 

nhất, phân tán không liên thông dữ liệu giữa các lĩnh vực khám chữa bệnh, y tế 

dự phòng và quản lý nhà nƣớc. 

4. Đầu tƣ kinh phí cho đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

Bảng: Đầu tư kinh phí cho đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

Các tuyến 

Kinh phí bình quân đầu tƣ CNTT hàng năm 2017  

(Đơn vị tính: 1.000 VNĐ) 

Cơ sở hạ tầng &  

thiết bị 
Phần mềm ứng dụng Khác 

Tuyến tỉnh 607.741 566.887 165.449 

Tuyến huyện 1.056.865 1.339.900 232.251 

Tuyến xã 631.950 221.800 27.900 

Tổng cộng: 2.296.556 2.128.587 425.600 

Tổng mức đầu tƣ về ứng dụng CNTT là 4.850.743.000 (VNĐ) chiếm tỷ lệ 

rất nhỏ trong tổng toàn mức chi của ngành. Đây là một khó khăn cơ bản hiện 

nay trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT có hiệu quả. 

II. Phân tích mô hình SWOT và xác định chiến lƣợc phát triển dịch vụ của 

hệ sinh thái y tế thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 

Căn cứ hiện trạng của ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho tới thời điểm 

hiện tại, cần tìm ra đƣợc các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và nguy cơ tác 

động trực tiếp tới hệ sinh thái này, xin đƣợc đƣa ra các phân tích sau để thấy rõ 

đƣợc mô hình SWOT trong hệ sinh thái y tế thông minh. 

S - Điểm mạnh: 

1. Lãnh đạo tỉnh có quyết tâm chính trị 

cao trong ứng dụng và phát triển 

CNTT. 

2. Lãnh đạo ngành Y tế quyết liệt trong 

chỉ đạo giám sát. 

3. Ngành Y tế đã có chính sách khuyến 

khích triển khai ứng dụng CNTT rất 

sớm; Có các tiêu chuẩn, quy định, 

hƣớng dẫn triển khai các ứng dụng 

CNTT khá đầy đủ. Đó là cơ sở để các 

W- Điểm yếu: 

1. Nhận thức lãnh đạo các đơn vị chƣa 

cao trong triển khai 

2. CC, CV chƣa đảm bảo năng lực 

chuyên môn, nhận thức còn hạn chế. 

3. Lãnh đạo một số đơn vị chƣa hiểu rõ 

lợi ích và tầm quan trọng khi áp dụng 

CNTT. Nhƣng yếu tố để phát triển 

CNTT thành công đòi hỏi sự quan tâm 

của lãnh đạo phải rất lớn. 



đơn vị triển khai ứng dụng và phát 

triển CNTT tại đơn vị mình, qua đó 

đáp ứng kịp thời sự phát triển về quy 

mô và yêu cầu, nhu cầu của các đơn vị 

cũng nhƣ đáp ứng công tác bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa 

bàn. 

4. Ngành Y tế Thừa Thiên Huế là 

ngành có nhiều lĩnh vực hoạt động có 

nhu cầu cao về ứng dụng CNTT nhƣ: 

khám, điều trị, y tế dự phòng, dƣợc, an 

toàn vệ sinh thực phẩm,... nhu cầu ứng 

dụng CNTT trong các hoạt động quản 

lý, chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành 

thực sự lớn. Với nhu cầu cao nhƣ thế, 

động lực bên trong để thúc đẩy ứng 

dụng CNTT là tất nhiên.  

 

5. Trình độ học vấn nói chung của cán 

bộ ngành Y tế, đặc biệt ở tuyến Bệnh 

viện là khá cao nên rất thuận lợi cho 

việc triển khai ứng dụng CNTT rộng 

rãi và nhanh chóng.  

6. Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, 

công chức của ngành về vai trò của 

CNTT đối với công tác y tế ngày càng 

cao. Lãnh đạo có khả năng ra đầu bài 

cho những ngƣời làm CNTT phù hợp 

với nhu cầu nghiệp vụ và tổ chức quản 

lý của đơn vị, của ngành. Đã thành lập 

ban chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT 

và triển khai DVC trực tuyến Sở Y tế. 

7. Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch ngắn 

hạn và dài hạn cho việc triển khai ứng 

dụng CNTT và DVC trực tuyến. 

8. Các hệ thống phần mềm phục vụ 

công tác quản lý và điều hành đã triển 

khai và bƣớc đầu đem lại hiệu quả. 

9. Các TTHC đã đƣợc xây dựng và 

đăng ký theo quy trình ISO. 

10. Cán bộ CNTT đã đƣợc tuyển dụng 

hàng năm, lãnh đạo Sở Y tế xác định 

đây là yếu tố cơ bản của sự phát triển 

ứng dụng CNTT trong ngành Y tế. 

4. Ngành Y tế thƣờng chịu áp lực lớn 

của việc cứu chữa ngƣời bệnh, phòng 

chống dịch bệnh nên CNTT chƣa đƣợc 

quan tâm và ƣu tiên đúng mức của các 

cơ sở y tế. Việc đầu tƣ ứng dụng 

CNTT cho Ngành Y tế còn manh mún, 

dàn trải, thiếu các dự án độc lập về 

CNTT.  

5. Thiết kế tổng thể ứng dụng CNTT 

của các cơ sở y tế còn thiếu hoặc chất 

lƣợng không cao. Chƣa có kiến trúc 

tổng thể ứng dụng CNTT của toàn 

Ngành.  

6. Trang thiết bị hiện nay đang còn 

thiếu và đã cũ. Hệ thống mạng LAN 

triển khai chƣa đồng bộ. Tốc độ đƣờng 

truyền chƣa ổn định. 

7. Chƣa triển khai đƣợc một hệ thống 

phần mềm đồng bộ hóa số liệu, để 

thống nhất trong công tác quản lý và 

điều hành ở tầm vĩ mô. Điều đó sẽ gây 

ra sự thiếu đồng bộ, thiếu sự thống 

nhất, dẫn đến tốn kém thời gian và chi 

phí; Dễ gây ra hiện tƣợng chạy đua 

triển khai ứng dụng CNTT nhƣng 

không có hiệu quả, không có chất 

lƣợng, không làm thay đổi quy trình 

tối ƣu hóa quản lý bệnh viện, của 

Ngành. 

8. Kinh phí hàng năm để ứng dụng 

CNTT còn quá ít, nên các đơn vị khó 

đầu tƣ triển khai một cách đồng bộ. 

9. Thiếu các văn bản quy phạm pháp 

luật về ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin y tế. Chƣa có quy định 

về cơ cấu tổ chức, chức năng rõ của 

các đơn vị quản lý trong lĩnh vực 

CNTT của đơn vị và của toàn Ngành Y 

tế. 

 



11. Nhiều đơn vị có nguồn thu, đã chủ 

động đầu tƣ mua trang thiết bị phần 

cứng, xây dựng hệ thống mạng LAN.  

12. Tất cả các bệnh viện bƣớc đầu đã 

áp dụng phần mềm Medisoft trong 

quản lý hồ sơ bệnh án; Phần mềm kế 

toán Misa; một số bệnh viện đã triển 

khai “Hệ thống phần mềm Tai nạn 

thƣơng tích” để quản lý các bệnh liên 

quan đến tai nạn thƣơng tích, Phần 

mềm quản lý bệnh truyền nhiễm. 

13. Sở Y tế đã có chủ trƣơng triển khai 

thống nhất cấu trúc và chuẩn dữ liệu, 

góp phần vào công tác thông tin chỉ 

đạo của lãnh đạo Sở Y tế. 

14. Đƣợc sự hỗ trợ đào tạo nguồn nhân 

lực và đầu tƣ thiết bị của các dự án 

nhƣ:  AP, VAHIP, Bắc Trung Bộ...  

O - Cơ hội: 

1. Xu thế 4.0 khẳng định vai trò rất 

quan trọng CNTT trong giai đoạn hiện 

nay 

2. Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam 

đã tiếp cận đƣợc 4.0 và có tính sẵn 

sàng cao 

3. Kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong 

các hoạt động quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ y tế tại các tỉnh khác đã 

đƣợc triển khai, ngành Y tế Thừa 

Thiên Huế có thể học tập rút kinh 

nghiệm để tránh những sai lầm mà họ 

đã trải qua. 

4. Nhiều hệ thống ứng dụng chăm sóc 

y tế, hệ thống khám sức khỏe thông 

minh đang ngày một phát triển 

5. Đã triển khai thống nhất các phần 

mềm dùng chung của UBND tỉnh theo 

Khung chính quyền điện tử của tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Và một trong những 

đơn vị đƣợc UBND tỉnh làm điểm để 

triển khai Đề án Thành phố thông minh 

trong thời gian tới. 

T - Thách thức: 

1. Kiến trúc chuẩn Quốc gia chƣa đƣợc 

thống nhất phân tán ứng dụng. 

2. Khả năng tiếp cận của ngƣời dân 

tham gia còn hạn chế. 

3. Nhu cầu của ngƣời dân, các tổ chức 

xã hội đối với các dịch vụ công của 

ngành Y tế đang là một áp lực lớn 

4. Ngành Y tế liên quan đến tính mạng 

con ngƣời nên quy trình chuyên môn 

phải chặt chẽ, ứng dụng CNTT trong 

các máy móc, trang thiết bị y tế phải 

phổ biến.  

5. Nhân lực chuyên môn về CNTT tại 

các sở y tế và các đơn vị y tế thiếu, 

mất cân đối, đây là điểm yếu rất cơ 

bản, cần sớm khắc phục. Khả năng sử 

dụng tin học cơ bản còn không đồng 

đều giữa các đơn vị. 

6. Ngành Y tế đang triển khai trên hạ 

tầng dùng chung và CSDL tập trung 

của tỉnh, cũng nhƣ của Bộ Y tế. Vì 

vậy, cần xem xét chu đáo đến thực 

trạng để đảm bảo việc đƣa ra nhu cầu 



đầu tƣ hiệu quả và tránh lãng phí, tận 

dụng phát huy đƣợc những kết quả 

hiện có. 

 



PHẦN III. 

NỘI DUNG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI Y TẾ THÔNG MINH TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

I. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

1. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Trong hệ sinh thái y tế thông minh, mỗi thành phần tham gia hệ sinh thái 

là một nhân tố tác động tới toàn bộ hệ thống, sau đây là một số đối tƣợng nghiên 

cứu của hệ sinh thái nhƣ sau: 

 - Ngƣời dân, tổ chức và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ của y tế. 

 - Nhà quản lý y tế. 

 - Cán bộ công chức, viên chức và ngƣời lao động trong các đơn vị. 

2. Phạm vi thực hiện 

Ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

II. Khái niệm, mục tiêu  

1. Khái niệm về Hệ sinh thái y tế 

 Trên cơ sở tham khảo các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn Việt Nam, khái niệm về đô thị thông minh ở Việt Nam đƣợc 

hiểu nhƣ sau: Đô thị thông minh là đô thị hoặc khu vực cƣ dân ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông phù hợp, tin cậy, có tính đổi mới sáng tạo và các 

phƣơng thức khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phân tích, dự báo, 

quản lý các nguồn lực của đô thị có sự tham gia của ngƣời dân; nâng cao chất 

lƣợng cuộc sống và làm việc của cộng đồng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phát 

triển kinh tế; đồng thời bảo vệ môi trƣờng trên cơ sở tăng cƣờng liên thông, chia 

sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin giữa các hệ thống và dịch vụ. Đô thị thông 

minh gồm nhiều thành phần, các ngành sẽ kết nối với nhau tạo nên một đô thị 

thông minh với nhiều thành phần hệ sinh thái nhƣ: giao thông, giáo dục, du lịch 

hay y tế. 

Công nghệ thông minh là một thuật ngữ bao gồm các công nghệ sau đây: 

(1) Các cảm biến vật lý để thu thập dữ liệu từ môi trƣờng xung quanh 

(2) Khả năng lƣu trữ, tính toán và phân tích dữ liệu lớn thu thập đƣợc 

(3) Các hoạt động tự động có thể hỗ trợ ngƣời sử dụng ra quyết định đựa 

trên các dữ liệu thu thập đƣợc 

Công nghệ y tế thông minh có thể chính là việc áp dụng các công nghệ 

thông tin trong việc chăm sóc sức khỏe con ngƣời nhƣ vẫn đang triển khai trong 

thời gian qua và kết hợp với các công nghệ thông minh nhằm tạo ra các bƣớc đột 

phá trong việc chăm sóc sức khỏe ngƣời dân. 



 

Trong khái niệm kết hợp này, các công nghệ y tế thông minh bao gồm các 

hoạt động y tế điện tử nhƣ các hệ thống bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử  

kết hợp với các công nghệ thông minh bao gồm việc thu thập các thông tin sức 

khỏe từ các cảm biến,  các thông tin đƣợc lƣu trữ dƣới công nghệ dữ liệu lớn và 

đƣợc tính toán, phân tích một cách tự động  và cung cấp khả năng ra quyết định 

cho từng đối tƣợng cụ thể.  Do vậy, công nghệ y tế thông minh sẽ bao gồm các 

hệ thống thiết bị phần cứng, kết hợp với việc tƣơng tác dữ liệu y tế, bao gồm các 

các mô phỏng dữ liệu y tế, cơ thể ngƣời bệnh theo mô hình thực tế ảo (Virtual 

reality). 

Theo phân tích của công ty nghiên cứu Frost&Sullivan (Lombardi 2017),  

trên thế giới công nghệ y tế thông minh đang đƣợc phát triển. Khi những công 

nghệ này phát triển đẩy đủ, kết hợp các hiệu ứng của việc phát triển công nghệ y 

tế thông minh sẽ cho phép các có những thay đổi đột phá trong công tác chăm 

sóc sức khỏe ngƣời dân. Các công nghệ đó bao gồm: 

Từ năm 2015 - 2020 

(1) Các cảm biến thu thập thông tin sức khỏe  

(2) Các ứng dụng di động trợ giúp chăm sóc sức khỏe 

(3) Công nghệ robot 

Từ năm 2020 - 2025 

(4) Công nghệ thực tại ảo 

(5) Phân tích dữ liệu y tế lớn 

(6) Thiết bị xách tay cho phép ngƣời dân có thể tự chẩn đoán 

bệnh ( Medical tricorder) 

(7) Các công nghệ vật liệu tiên tiến trong y tế 

(8) Thiết bị y tế in 3D 

(9) Các công cụ kiểm soát dịch bệnh 

(10) Y tế chính xác (Precision Medicine) 

(11) Tính toán lƣợng tử 

Từ năm 2025 -2030 

(12) Các mô phỏng số con ngƣời 

(13)  Các chức năng giả nâng cao 



(14)  Trí tuệ nhân tạo 

(15)  Các cảm biến nhúng 

(16)  Các cảm biến sinh học 

(17)  Giao diện máy tính – bộ não ( brain – computer  Interface) 

(18)  Công nghệ robot – nano 

Từ năm 2030 - 2035 

(19)  In 3D sinh học 

(20)  Công nghệ thuốc in 3D 

(21) Công nghệ tái sinh: Bao gồm các công nghệ gene, tế bào gốc 

… 

 Hệ sinh thái y tế là hệ sinh thái mà trong đó con ngƣời (các đối tƣợng liên 

quan tới ngành y tế) là trung tâm và tác động vào hệ sinh thái này, sử dụng các 

công cụ, thiết bị đƣợc kết nối với nhau thông qua môi trƣờng internet tạo nên 

một hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ cho ngành y tế. 

2. Mục tiêu tổng quát phát triển hệ sinh thái y tế thông minh 

- Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm y tế chuyên 

sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nƣớc, có cơ sở vật chất và 

trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, là trung tâm khoa học, công nghệ cao về y học, 

ngang tầm các trung tâm y tế lớn của cả nƣớc và khu vực. 

- Giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh và chết, nâng 

cao thể lực, tăng tuổi thọ của ngƣời dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng đƣợc 

tập quán tốt về vệ sinh phòng bệnh, mọi ngƣời đều đƣợc sống trong môi trƣờng 

và cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. 

- Xây dựng, phát triển ngành y tế trở thành ngành dịch vụ chất lƣợng cao, 

đóng góp lớn vào quá trình phát triển toàn diện con ngƣời, nâng cao mức sống, 

đẩy nhanh tăng trƣởng kinh tế và phát triển xã hội bền vững. 

 - Đánh giá đƣợc thực trạng ngành y tế, qua đó thấy đƣợc vai trò các dịch 

vụ liên quan tới việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, vai trò chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe y tế cho ngƣời dân. 

- Hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nƣớc ngành y tế, các đơn vị cung 

cấp dịch vụ y tế thông qua hoạt động phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 

trong ngành. 

 - Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và chủ động trong công tác theo 

dõi sức khỏe toàn diện của ngƣời dân và xã hội 

3. Mục tiêu cụ thể 

3.1. Mục tiêu đến năm 2020 

- Hình thành đƣợc kiến trúc tổng thể và nền tảng tích hợp, chia sẻ liên 

thông ngành y tế. 

- 100% Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y tế đƣợc số hóa 



- Chuyển đổi số, liên kết, liên thông hệ thống thông tin. 

- 100% Công chức, viên chức ngành y tế tiếp cận và ứng dụng công nghệ 

thông tin ngành y tế trong quá trình thực thi công vụ. 

 - Triển khai hệ thống ứng dụng phần mềm phục vụ cho công tác khám 

chữa bệnh trong hệ sinh thái y tế thông minh. 

- Ngƣời dân tham gia vào hệ sinh thái có các công cụ cần thiết trong việc 

thăm khám chữa bệnh tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai Cổng sức khỏe toàn dân quốc gia với 75% ngƣời dân thuộc 

Thành phố Huế đƣợc tạo lập hồ sơ sức khỏe. 

- Hình thành ứng dụng trên nền tảng di động kết nối các thành phần hệ 

sinh thái y tế thông minh và triển khai các giải pháp y tế thông minh  

- Quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mô hình hệ sinh thái y tế tới nhiều đối 

tƣợng đƣợc biết, đồng thời đào tạo cán bộ công chức viên chức của ngành y tế 

nâng cao kỹ năng ứng dụng, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. 

3.2. Mục tiêu từ 2020 đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

Trong giai đoạn này cần xây dựng kiến trúc hệ sinh thái y tế thông minh 

nhằm nâng cao chất lƣợng thông tin sức khỏe, cải thiện chất lƣợng dịch vụ y tế 

và bảo vệ sức khỏe với sự hỗ trợ của việc số hóa các thông tin và không chỉ để 

nghiệp vụ hóa lĩnh vực y tế mà đƣợc thúc đẩy, cải thiện và nâng cao toàn bộ hệ 

thống thông tin y tế thông qua việc kết nối, tổng hợp của nhiều tổ chức liên quan 

của hệ thống y tế theo kiến trúc chính quyền điện tử và chính phủ điện tử. Việc 

kết nối, chia sẻ, liên thông hệ thống thông tin ngành y tế thông qua nền tảng tích 

hợp chia sẻ liên thông hệ thống thông tin ngành y tế kết nối với hệ thống thông 

tin Trung ƣơng. Cụ thể nhƣ sau: 

STT Nội dung 
Thực hiện 

2017 

Mục tiêu 

đến 2025 

(dự kiến) 

Mục tiêu 

đến 2030 

(dự kiến) 

1 Tuổi thọ trung bình của ngƣời dân 73 74,5
* 

75
* 

2 Số năm sống khỏe tối thiểu ** 67
* 

68
* 

3 Tỷ lệ BHYT toàn dân 97,03% >97% >97% 

4 Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của 

hộ gia đình cho y tế 

** 30%
*
 35%

*
 

5 Tỷ lệ TCMR đối với 8 loại vắc xin 98,5% >98% >98% 

6 Tỷ suất tử vong của trẻ em dƣới 5 

tuổi 

3,06%o <5%0 <5%0 



STT Nội dung 
Thực hiện 

2017 

Mục tiêu 

đến 2025 

(dự kiến) 

Mục tiêu 

đến 2030 

(dự kiến) 

7 Tỷ suất tử vong của trẻ em dƣới 1 

tuổi 

1,91%o <5%0 <5%0 

8 Tỷ lệ SDD trẻ dƣới 5 tuổi theo cân 

nặng 

8,1% Giảm từ 

0,3-0,5% 

Giảm từ 

0,1-0,3% 

9 Tỷ lệ SDD trẻ dƣới 5 tuổi theo 

chiều cao 

10,9% Giảm từ 

0,1-0,3% 

Giảm từ 

0,3-0,5% 

10 Tỷ lệ béo phì ở ngƣời trƣởng 

thành 

** <10%
*
 <12%

*
 

11 Chiều cao trung bình đối với nam 

giới 18 tuổi 

** 167 cm
*
 168,5 cm

*
 

12 Chiều cao trung bình đối với nữ 

giới 18 tuổi 

**  156 cm
*
 157,5 cm

*
 

13 Tỷ lệ dân số đƣợc quản lý sức 

khỏe 

** >90%
*
 >95%

*
 

14 Tỷ lệ TYT thực hiện dự phòng, 

quản lý một số bệnh không lây 

nhiễm 

100% 100% 100% 

15 Tỷ lệ giƣờng bệnh/10.000 dân 

(tính cả TW) 

39,5 40 40,5 

 Tỷ lệ giƣờng bệnh/10.000 dân 

(tỉnh quản lý) 

15,17 15,5 15 

16 Tỷ lệ Bác sỹ/10.000 dân (tính cả 

TW) 

12,76 13 13,5 

 Tỷ lệ Bác sỹ/10.000 dân (tỉnh 

quản lý) 

5,72 

(660/1154310) 

6,2 6,5 

17 Tỷ lệ Dƣợc sỹ đại học/10.000 dân 

(tỉnh quản lý) 

0,68 

(78/1154310) 

2,8
* 

3,0
* 



STT Nội dung 
Thực hiện 

2017 

Mục tiêu 

đến 2025 

(dự kiến) 

Mục tiêu 

đến 2030 

(dự kiến) 

18 Tỷ lệ điều dƣỡng/10.000 dân (tỉnh 

quản lý) 

5,09 

(587/1154310) 

25
* 

33
* 

19 Tỷ lệ giƣờng bệnh tƣ nhân/tổng số 

giƣờng bệnh tỉnh quản lý 

6,34% 

(111/1.751) 

10
* 

15
* 

20 Tỷ lệ hài lòng của ngƣời dân với 

dịch vụ y tế 

80,2% >90% >90% 

- Giảm các nguy cơ có hại cho sức khỏe, tiến tới giảm tỷ lệ mắc và chết 

do các bệnh truyền nhiễm. Không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Duy trì 

kết quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh… 

- Phòng chống tích cực và thực hiện quản lý tốt các bệnh không nhiễm 

trùng thƣờng gặp nhƣ tim mạch, ung thƣ, đái tháo đƣờng, bệnh nghề nghiệp; 

bệnh do tai nạn thƣơng tích, ngộ độc, bệnh tâm thần và các bệnh do lối sống 

không lành mạnh mang lại. 

- Xây dựng mạng lƣới cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh toàn diện trên tất cả các 

tuyến chuyên môn kỹ thuật, tiên tiến, hiện đại. Mỗi cơ sở y tế là một trung tâm 

dịch vụ. Hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh có khả năng đáp ứng kịp thời và đầy đủ 

các yêu cầu về dịch vụ y tế khẩn cấp trong mọi tình huống xảy ra nhƣ thiên tai, 

thảm họa, ngộ độc hàng loạt; kịp thời chi viện y tế đột xuất phục vụ an ninh và 

quốc phòng. 

- Kiện toàn cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao chất lƣợng hoạt động của 

mạng lƣới y tế cơ sở, hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. 

Bảo đảm Trung tâm y tế dự phòng tỉnh có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp 2. Đến năm 2025 có 100% xã, phƣờng, thị trấn đạt chuẩn quốc 

gia về y tế. 

- Đảm bảo công bằng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe cho ngƣời nghèo, nâng cao chất lƣợng công tác chăm sóc sức khỏe ở tất cả 

các tuyến y tế.  

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc và vắc-xin phục vụ phòng bệnh, phòng 

chống dịch, phòng chống thảm họa, thiên tai và khám chữa bệnh. 

- Phấn đấu đến năm 2025, tất cả các cơ sở bán buôn thuốc, nhà thuốc đạt 

tiêu chuẩn thực hành phân phối thuốc tốt; 

- Đảm bảo công bằng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe cho ngƣời nghèo, nâng cao chất lƣợng công tác chăm sóc sức khỏe ở tất cả 

các tuyến y tế. 

- Đến năm 2020 có 80% và đến năm 2025 tất cả bệnh viện có hệ thống xử 

lý nƣớc thải theo quy định của Bộ Y tế. Nghiên cứu xây dựng các trung tâm xử 



lý rác thải bệnh viện cho các khu vực phù hợp với quy hoạch chung của Trung 

ƣơng và của địa phƣơng. 

- Tổ chức thí điểm tại các địa bàn trên toàn tỉnh. 

 - Phấn đấu đảm bảo đội ngũ y bác sĩ tiếp cận và sử dụng hệ thống sinh 

thái y tế thông minh với tỉ lệ cao để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong các 

quy trình xử lý, báo cáo bệnh, các thủ tục khám chữa bệnh…đối với ngƣời dân 

và các đối tƣợng khác tham gia vào hệ sinh thái. 

 - Truyền thông cho ngƣời dân biết về lợi ích, các hệ thống dành cho ngƣời 

dân đối với hệ sinh thái để giúp ngƣời dân thuận tiện trong việc khám chữa bệnh 

tại các cơ sở y tế, hoặc tại nhà thông qua các ứng dụng khám chữa bệnh từ xa 

mà hệ sinh thái cung cấp. 

III. Nguyên tắc chung trong phát triển hệ sinh thái y tế thông minh 

1. Lấy ngƣời dân làm trung tâm 

 Việc phát triển dịch vụ đô thị thông minh phải dựa trên nhu cầu thực tế 

của ngƣời dân, làm cho tất cả ngƣời dân đƣợc hƣởng thành quả từ việc phát triển 

dịch vụ y tế thông minh. 

- Đảm bảo hầu hết ngƣời dân có nhận thức đầy đủ về các lợi ích cụ thể của 

hệ sinh thái y tế thông minh. 

- Đảm bảo ngƣời dân, doanh nghiệp, hiệp hội và các bên liên quan đƣợc 

khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến rộng rãi trong quá trình xây dựng và phát triển các 

kế hoạch, đề án, dự án liên quan hệ sinh thái y tế thông minh. 

- Đào tạo, hƣớng dẫn mọi ngƣời dân có thể tiếp cận đƣợc các dịch vụ của 

hệ sinh thái y tế thông minh. 

2. Đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin 

 Việc đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin đảm bảo tạo ra nền sinh 

thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh. Đẩy 

mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở (open data): 

bao gồm những dữ liệu có thể hiểu đƣợc, sử dụng và khai thác đƣợc bởi các bên 

tham gia xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh. Dữ liệu mở do chính quyền địa 

phƣơng sở hữu và có quyền chia sẻ cho các bên liên quan. 

3. Về mặt công nghệ 

Đảm bảo tính tập trung về công nghệ; chú trọng áp dụng các công nghệ 

ICT phù hợp với đô thị thông minh nhƣ Internet vạn vật (IoT), điện toán đám 

mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo … và có khả năng tƣơng thích với 

nhiều nền tảng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng tƣ của ngƣời dân. Các 

công nghệ đƣợc sử dụng trong hệ sinh thái y tế thông minh phải đảm bảo đúng 

tiêu chuẩn của đô thị thông minh. 

4. Tỉnh chủ động xây dựng và triển khai đề án tổng thể 

 Xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh cần có tầm nhìn bám sát chủ 

trƣơng, định hƣớng của Đảng và Chính phủ, hòa với mục tiêu phát triển của địa 

phƣơng trên cơ sở đặc điểm riêng của tỉnh (nhu cầu quản lý,  nhu cầu ngƣời dân, 



các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức), bám sát theo đề cƣơng của đô 

thị thông minh. 

5. Tổ chức xây dựng đề án với lộ trình phù hợp cho các dự án theo nguyên 

tắc 

- Ƣu tiên các dự án nền tảng dài hạn có tính tổng thể và phục vụ liên 

ngành bao gồm Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin, 

hạ tầng băng thông rộng …; cho phép xây dựng trên nền tảng đó các dự án phát 

huy đƣợc thế mạnh của địa phƣơng, các dự án có tính cấp bách theo nhu cầu 

quản lý và nguyện vọng của ngƣời dân; 

- Cần có các dự án thí điểm có khả năng làm điển hình để nhân rộng; tránh 

triển khai đồng thời nhiều dự án trong khi chƣa kịp rút kinh nghiệm các dự án 

thí điểm hoặc chƣa hoàn thành các dự án nền tảng tổng thể dài hạn; 

- Ƣu tiên dự án thuê dịch vụ ICT và sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch 

vụ ICT trong nƣớc trong việc xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh. 

6. Tăng cƣờng huy động các nguồn lực xã hội  

 Tăng cƣờng các nguồn huy động các nguồn lực xã hội (nhƣ đối tác công 

tƣ…) để xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh; đảm bảo tính cân đối hài hòa lợi 

ích giữa các bên liên quan nhƣ chính quyền, ngƣời dân và doanh nghiệp … 

7. Tăng cƣờng phát triển nguồn nhân lực về đô thị thông minh 

- Nâng cao trình độ chuyên môn về ứng dụng CNTT cho đội ngũ y bác sĩ. 

- Xây dựng đƣợc đội ngũ chuyên trách đáp ứng đƣợc nhu cầu về nhân lực 

công nghệ thông tin hỗ trợ hoàn thiện, xây dựng và vận hành hệ thống ICT của 

hệ sinh thái y tế thông minh. 

8. Tăng cƣờng các hoạt động hợp tác, chia sẻ, học tập kinh nghiệm các tỉnh, 

thành phố trong nƣớc; hợp tác với các nƣớc, tổ chức quốc tế để tham khảo 

xu hƣớng, các bài học thực tiễn. 

IV. Lựa chọn mô hình triển khai hệ sinh thái y tế thông minh trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

1. Xác định giai đoạn phát triển dịch vụ đô thị thông minh 

Theo mô hình trƣởng thành của TPTM do IDC đề xuất sẽ gồm 5 giai 

đoạn: Tự phát; Cơ hội; Nhân rộng; Quản lý và Tối ƣu hóa. Việc phân tích cho 

mỗi giai đoạn đƣợc thực hiện theo 5 nội dung:  

Giai đoạn 1: Kế hoạch chiến lƣợc  

Giai đoạn 2: Dữ liệu  

Giai đoạn 3: Công nghệ  

Giai đoạn 4: Quản lý điều hành và mô hình cung cấp dịch vụ  

Giai đoạn 5: Sự tham gia của các thành phần xã hội 

2. Các bƣớc phát triển hệ sinh thái y tế thông minh 



Bƣớc 1: Xây dựng kiến trúc ITC hệ sinh thái y tế thông minh 

Bƣớc 2: Phát triển hạ tầng, đảm bảo an toàn thông tin hạ tầng cho hệ sinh 

thái y tế thông minh. 

Bƣớc 3: Chuyển đổi số, liên thông hệ thống thông tin  

Bƣớc 4: Xây dựng kiến trúc ITC thành phần trên nền tảng kiến trúc tổng 

thể ITC hệ sinh thái y tế thông minh. 

Bƣớc 5: Phát triển hệ sinh thái y tế thông minh thành phần thí điểm 

Bƣớc 6: Đánh giá tổng kết nhân rộng mô hình hoàn thiện hệ sinh thái y tế 

thông minh 



PHẦN IV. 

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI 

Y TẾ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

I. Nhu cầu và nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển hệ sinh thái y tế thông 

minh 

1. Nhu cầu trong phát triển hệ sinh thái y tế thông minh 

- Tổ chức đánh giá phân tích thực trạng hệ thống ứng dụng CNTT tại 

ngành y tế. 

- Xây dựng kiến trúc hệ sinh thái y tế thông minh trên cơ sở kiến trúc 

chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định hạng mục ứng dụng CNTT 

ngành y tế đến 2020. 

- Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ liên thông hệ thống thông tin ngành 

y tế kết nối với hệ thống thông tin Trung ƣơng. 

- Xây dựng đƣợc hệ thống quy phạm pháp luật, các quy định cụ thể khi 

triển khai, tƣơng tác và chia sẻ trong hệ sinh thái y tế thông minh. 

- Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm y tế chuyên 

sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nƣớc, có cơ sở vật chất và 

trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, là trung tâm khoa học, công nghệ cao về y học, 

ngang tầm các trung tâm y tế lớn của cả nƣớc và khu vực. 

- Giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh và chết, nâng 

cao thể lực, tăng tuổi thọ của ngƣời dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng đƣợc 

tập quán tốt về vệ sinh phòng bệnh, mọi ngƣời đều đƣợc sống trong môi trƣờng 

và cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. 

- Xây dựng, phát triển ngành y tế trở thành ngành dịch vụ chất lƣợng cao, 

đóng góp lớn vào quá trình phát triển toàn diện con nguời, nâng cao mức sống, 

đẩy nhanh tăng trƣởng kinh tế và phát triển xã hội bền vững. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm  

Căn cứ trên nhu cầu thực tiễn của ngành y tế, phải thực hiện một số nhiệm 

vụ cụ thể nhƣ sau: 

- Nhiệm vụ 1: Ban hành, công bố Kiến trúc ITC hệ sinh thái y tế thông 

minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Nhiệm vụ 2: Xây dựng hạ tầng nền tảng phát triển hệ sinh thái y tế 

thông minh (Theo hƣớng hạ tầng dùng chung và cơ sở dữ liệu tập trung). 



- Nhiệm vụ 3: Chuyển đổi số, liên kết, liên thông hệ thống thông tin. 

- Nhiệm vụ 4: Hệ sinh thái y tế phải cung cấp đƣợc cho đối tƣợng là các 

cán bộ CCVC quản lý trong ngành y tế các công cụ trong công tác quản lý, điều 

hành, theo dõi giám sát mọi hoạt động của ngành y tế thông qua hệ thống ứng 

dụng đƣợc triển khai trong hệ sinh thái. 

- Nhiệm vụ 5: Xây dựng đƣợc các ứng dụng cần thiết cho đội ngũ y bác sĩ 

đang thực hiện công tác chuyên môn và điều trị cho đối tƣợng là ngƣời dân, 

bệnh nhân khi tới thăm khám tại cơ sở y tế của mình. 

- Nhiệm vụ 6: Đảm bảo cho ngƣời dân tổ chức khi tham gia vào hệ sinh 

thái y tế sử dụng đƣợc các công cụ, tính năng trên ứng dụng phần mềm phục vụ 

cho việc theo dõi sức khỏe, thiết lập các chế độ khám sức khỏe mà hệ sinh thái y 

tế có hỗ trợ cho đối tƣợng này. 

II. Các giải pháp cụ thể để thực hiện xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Xây dựng khung kiến trúc hệ sinh thái y tế 

Mô hình khung kiến trúc hệ sinh thái ngành Y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

là một cơ cấu lôgic toàn diện thể hiện sự tƣơng tác lẫn nhau giữa các hợp phần 

gồm: các thành phần ứng dụng, hệ thống giải pháp tích hợp trao đổi dữ liệu 

ngành Y tế (trục kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp) và việc tổ chức cơ sở dữ 

liệu của ngành. Mô hình hệ sinh thái ngành Y tế đƣợc triển khai trên cơ sở mô 

hình khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh và khung kiến trúc chính 

quyền điện tử của ngành y tế và đƣợc tƣơng tác với hệ thống ứng dụng đã và 

đang đƣợc triển khai trong hệ thống Chính quyền điện tử. Mô hình khung kiến 

trúc hệ sinh thái gồm các thành phần trong đƣợc mô tả chi tiết nhƣ sau:
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1.1. Ngƣời sử dụng 

Bao gồm công dân, tổ chức, doanh nghiệp, công chức thông qua các hệ 

thống kênh truy cập giao tiếp là web/cổng qua Internet, trang thiết bị di động, 

kiosk, giao thức email/SMS, phone/fax... để thực hiện các dịch vụ, nghiệp vụ liên 

quan đến hệ sinh thái y tế thông minh. 

- Công dân: Công dân, du khách sử dụng các dịch vụ do các CQNN ngành Y 

tế cung cấp; 

- Tổ chức, doanh nghiệp: Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ do các 

CQNN ngành Y tế cung cấp; 

- Cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc: CBCCVC truy cập đến các dịch 

vụ nội bộ của cơ quan để thực hiện công việc của họ; 

- Cơ quan nhà nƣớc: Trong trƣờng hợp này, CQNN sử dụng các dịch vụ từ 

các CQNN khác để thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ cho CQNN khác; 

1.2. Kênh truy cập 

Kênh truy cập là các hình thức, phƣơng tiện qua đó ngƣời sử dụng truy cập 

thông tin, dịch vụ mà CQNN ngành Y tế cung cấp qua hệ sinh thái y tế thông 

minh. Các kênh truy cập chính bao gồm: Cổng thông tin điện tử Y tế/các trang 

thông tin điện tử, thƣ điện tử (email), điện thoại (cố định hoặc di động), máy fax, 

kiosk hoặc có thể đến trực tiếp các CQNN ngành Y tế. 

1.3. Trang thông tin điện tử 

Trang thông tin điện tử cung cấp cho ngƣời sử dụng có thể truy cập đến các 

thông tin trực tuyến và cũng là giao diện giữa ngƣời sử dụng với các dịch vụ bên 

trong hệ sinh thái y tế thông minh; là nơi cung cấp giao diện giao tiếp ngƣời/máy 

của các HTTT nhƣ: Cổng Dịch vụ công trực tuyến cung cấp dịch vụ hành chính 

công tập trung của tỉnh liên quan đến ngành Y tế; Cổng thông tin điện tử ngành Y 

tế; Các thành phần Cổng thông tin điện tử ngành và Cổng dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh vận hành theo cơ chế liên thông đa cấp với nhau thông qua thành phần đặc 

biệt của Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dịch vụ ngành cùng các dịch vụ chia 

sẻ và tích hợp. Các dịch vụ cơ bản của dịch vụ cổng bao gồm: 

- Tùy biến và cá nhân hóa: Thiết lập các thông tin khác nhau cho các đối 

tƣợng khác nhau theo các yêu cầu khác nhau của ngƣời sử dụng. Ngƣời sử dụng có 

khả năng thay đổi màu sắc, giao diện nền, phông chữ hoặc chọn một mẫu hiển thị 

có sẵn.  

- Quản lý cổng thông tin và trang thông tin: Cung cấp khả năng quản lý 

nhiều cổng và trang thông tin hoạt động trong hệ thống nhƣ: quản trị cổng; quản trị 

kênh thông tin; quản trị các trang; quản trị các module chức năng; quản trị các mẫu 

giao diện; quản trị các mẫu hiển thị nội dung; quản trị ngôn ngữ; quản trị các quy 

trình và luồng kiểm duyệt các nội dung thông tin; thiết lập và quản trị danh sách 

danh mục nội dung thông tin; thiết lập và quản trị các loại menu. 

- Quản lý cấu hình: Cung cấp khả năng khai báo và điều chỉnh các module 

nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động bên trong Cổng thông tin nhƣ: cài đặt/gỡ bỏ các khối 

chức năng trong khi hệ thống đang hoạt động; thay đổi mẫu giao diện, ngôn ngữ 
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trong khi hệ thống đang hoạt động; định nghĩa các quy trình xử lý công việc và 

xuất bản thông tin gắn với các vai trò. 

- Quản lý nội dung: là một thành phần riêng biệt của cổng thông tin điện tử, 

có chức năng lƣu trữ, quản lý và phân phối nội dung cho một hoặc nhiều kênh trên 

cổng thông tin điện tử. Dịch vụ quản lý nội dung là một tập hợp các nhiệm vụ và 

quy trình quản lý nội dung rõ ràng, hƣớng tới công bố trên các cổng thông tin điện 

tử (và các kênh truy cập tƣơng tự) trong suốt vòng đời, từ lúc tạo ra cho đến khi 

lƣu trữ. Dịch vụ này là sự kết hợp giữa các yếu tố con ngƣời, các quy trình và công 

nghệ cho phép các cổng thông tin điện tử quản lý nội dung thông tin điện tử thông 

qua tất cả các giai đoạn vòng đời của nội dung. Dịch vụ này sử dụng một cơ chế 

quản lý nội dung đa dạng, nhanh chóng và hiệu quả cho ngƣời dùng để xây dựng, 

triển khai và duy trì nội dung của cổng thông tin điện tử. Quản lý nội dung thƣờng 

bao gồm các thành phần con và có các chức năng cơ bản sau đây: 

+ Thành phần tạo nội dung: Thực hiện chức năng tạo nội dung; 

+ Thành phần soạn thảo: Thực hiện chức năng điều chỉnh thông điệp nội 

dung và cách thức phân phối, gồm cả việc biên dịch và định vị; 

+ Xuất bản: Thực hiện chức năng phát hành nội dung để sử dụng; 

+ Quản trị: Thực hiện chức năng quản lý cấp phép truy cập đến các thƣ mục, 

tập tin, thƣờng đƣợc thực hiện bằng cách gán quyền truy cập cho nhóm ngƣời dùng 

hoặc vai trò của ngƣời dùng. 

- Tích hợp, thu thập và xuất bản thông tin: Tích hợp đƣợc nhiều kênh thông 

tin từ các nguồn khác nhau lên cổng thông tin sử dụng các cơ chế tƣơng tác định 

chuẩn nhƣ Portlet, WSRP, WebPart. Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, 

sau đó đƣợc chuẩn hóa và lƣu trữ vào CSDL để sử dụng lại cho các dịch vụ khác. 

Quá trình thu thập và bóc tách thông tin với các định dạng đã đƣợc quy chuẩn; và 

cho phép xuất bản thông tin theo chuẩn RSS 2.0. 

- Tìm kiếm, truy vấn: Việc tìm kiếm bằng từ khóa sẽ giúp ngƣời sử dụng có 

thể nhanh chóng tìm thấy những thông tin cần thiết. Các thông tin đƣợc cung cấp 

trên cổng thông tin điện tử không chỉ bao gồm thông tin có cấu trúc (chẳng hạn 

nhƣ cơ sở dữ liệu), mà còn là thông tin phi cấu trúc (nhƣ tập tin HTML, TXT...), 

do đó, cổng thông tin điện tử tích hợp một công cụ tìm kiếm để cung cấp chức 

năng tìm kiếm bằng từ khóa. Hỗ trợ khả năng tìm kiếm Việt/Anh theo chuẩn 

Unicode TCVN 6909:2001, phạm vi tìm kiếm một phần hoặc toàn bộ cổng thông 

tin. 

- Quản lý ngƣời sử dụng, đăng nhập một lần: Quản lý ngƣời sử dụng là một 

cơ chế chứng thực để cung cấp cho những ngƣời quản trị cổng thông tin điện tử 

một phƣơng thức để xác định và kiểm soát trạng thái ngƣời sử dụng đăng nhập vào 

cổng thông tin điện tử. Dịch vụ này cũng cung cấp một cơ chế cấp quyền để xác 

định các quyền khác nhau của ngƣời sử dụng. Quản lý ngƣời sử dụng là một chức 

năng cần thiết khi cung cấp các dịch vụ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử. Hầu 

hết cơ chế quản lý ngƣời sử dụng dùng định danh/mật khẩu và mã xác nhận để 
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chứng thực ngƣời dùng. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng cơ chế hạ tầng khóa công 

khai để chứng thực ngƣời sử dụng. Khi thực hiện xây dựng các ứng dụng khác 

nhau, mỗi ứng dụng có tài khoản ngƣời sử dụng và cơ chế xác minh mật khẩu 

riêng. Điều đó có nghĩa là ngƣời sử dụng phải đăng nhập lại khi họ muốn sử dụng 

các hệ thống khác nhau. Đăng nhập một lần là cơ chế liên thông chứng thực bằng 

định danh giữa các hệ thống khác nhau, ngƣời sử dụng chỉ cần đăng nhập duy nhất 

một lần và có thể sử dụng, truy cập các hệ thống khác nhau. 

- Quản lý biểu mẫu điện tử: thành phần này sẽ xuất hiện khi các CQNN 

ngành Y tế cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Tại các thành phần phía 

sau (back-end), CQNN ngành Y tế sử dụng thành phần này để đƣa các biểu mẫu 

hay các tập tin lên cổng thông tin điện tử. Ở các thành phần phía trƣớc (front-end), 

ngƣời dùng có thể tải về các biểu mẫu hoặc các tập tin này.  

- Thông báo: Khi CQNN ngành Y tế cung cấp chức năng ứng dụng trực 

tuyến trên cổng thông tin điện tử, ngƣời sử dụng có thể nộp hồ sơ qua các ứng 

dụng trên mạng Internet. Thông báo là một cơ chế mà các CQNN ngành Y tế có 

thể chủ động cung cấp cho ngƣời sử dụng biết trạng thái hiện tại của việc xử lý 

công việc trực tuyến. Các kênh thông báo bao gồm: thƣ điện tử, fax, tin nhắn... Các 

kênh thông báo sẽ đƣợc tích hợp vào cổng thông tin điện tử. 

- Sao lƣu và phục hồi dữ liệu: Cung cấp công cụ cho ngƣời quản trị thực 

hiện sao lƣu định kỳ, sao lƣu đột xuất và cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản 

đã đƣợc lƣu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra. 

- Nhật ký theo dõi: Lƣu các sự kiện diễn ra trong toàn bộ hệ thống để phục 

vụ theo dõi, giám sát, phân tích để khắc phục nhanh sự cố hoặc tối ƣu hóa hệ 

thống. 

- Dịch vụ tƣơng tác trực tuyến giữa chính quyền và ngƣời dân nhƣ hỏi đáp 

trực tuyến, góp ý phản ảnh v.v... 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: là những dịch vụ công trực tuyến mà 

CQNN ngành Y tế cung cấp cho ngƣời dân và doanh nghiệp. Việc triển khai các 

dịch vụ công trực tuyến cần theo lộ trình phù hợp. Danh mục nhóm các dịch vụ 

công các cấp đƣợc ƣu tiên cung cấp trực tuyến mức độ cao tại ngành Y tế theo các 

giai đoạn đƣợc nêu trong Chƣơng trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt 

động của cơ quan nhà nƣớc và trong kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh. 

1.4. Dịch vụ công trực tuyến 

Đây là cổng cho phép ngƣời dân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện những 

dịch vụ công theo hình thức trực tuyến mà CQNN ngành Y tế cung cấp. Đối với 

mô hình cổng dịch vụ công trực tuyến ngành Y tế là một thành phần của mô hình 

cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế có đầy đủ các dịch vụ công ở 

các mức. 

- Công dân, tổ chức, doanh nghiệp: Đăng ký tham gia hệ thống và thực hiện 

các giao dịch hành chính công trực tuyến; 
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- Cơ quan nhà nƣớc ngành Y tế: Công bố, hƣớng dẫn giao dịch trực tuyến 

cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động tiếp nhận và giao 

dịch các dịch vụ hành chính công trực tuyến với công dân, doanh nghiệp qua Cổng 

dịch vụ hành chính công. 

Tình hình cung cấp dịch vụ công ngành Y tế các mức hiện nay tổng cộng 

162 thủ tục hành chính bao gồm: 09 thủ tục mức độ 2, 92 thủ tục mức độ 3 và 61 

thủ tục mức độ 4. 

Dự kiến ngành Y tế cung cấp dịch vụ công mức 4 đến năm 2020 là 100%. 

1.5. Hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu 

Thành phần này bao gồm các ứng dụng và CSDL cần thiết cho hoạt động 

nội bộ trong bộ máy hành chính ngành Y tế và cung cấp Dịch vụ Cổng. Ứng dụng 

trong hệ sinh thái y tế thông minh và CSDL ở đây, đƣợc phân loại thành các ứng 

dụng/CSDL nội bộ, các ứng dụng/CSDL chuyên ngành, các ứng dụng/CSDL phục 

vụ tổng hợp và báo cáo phục vụ điều hành tác nghiệp cho ngành và các ứng 

dụng/CSDL ngành Y tế khác. 

- Nhóm ứng dụng Chuyên ngành: ứng dụng trong hệ sinh thái y tế thông 

minh phục vụ cho các cơ sở Y tế tham gia các hoạt động trực tiếp về chuyên môn 

nghiệp vụ nhƣ Bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng, Viện kiểm nghiệm thuốc,… 

thực hiện các nghiệp vụ khám chữa bệnh, điều trị, phòng chống bệnh tật. 

- Nhóm ứng dụng quản lý nhà nƣớc: Hệ thống báo cáo số liệu hỗ trợ công 

tác quản lý nhà nƣớc về Y tế, các ứng dụng phục vụ sự vận hành của Sở Y tế và 

các đơn vị thành viên. Đây là những ứng dụng đƣợc tùy chỉnh hỗ trợ, giúp cho hoạt 

động của Sở và các đơn vị đƣợc nhanh chóng, hiệu quả hơn. 

- Nhóm ứng dụng phục vụ ngƣời dân, công đồng: các dịch vụ phục vụ ngƣời 

dân, cộng đồng có thể tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ Y tế trong hệ sinh thái y tế 

thông minh. 

- Mô hình ứng dụng bao gồm cả các ứng dụng đang và sẽ có kế hoạch triển 

khai theo chƣơng trình của Bộ Y tế và các ứng dụng triển khai theo chƣơng trình 

của tỉnh. Với các ứng dụng Bộ Y tế, sẽ đề mô hình tích hợp liên thông theo các 

hình thức. 

- Tích hợp ngƣời dùng. 

- Kết xuất dữ liệu từ các ứng dụng chuyên ngành và nhập tự động vào  trên 

phần mềm Bộ Y tế. 

- Kết xuất dữ liệu của Bộ Y tế và lƣu trữ vào ứng dụng quản lý nhà nƣớc, 

ứng dụng chuyên ngành của ngành. 

1.6. Trục tích hợp chia sẻ ngành Y tế 

Trục tích hợp chia sẻ ngành y tế trong hệ sinh thái y tế thông minh đóng vài 

trò là nền tảng CNTT liên cơ quan cho CQNN trực thuộc ngành Y tế và các CQNN 

liên quan của tỉnh. Bao gồm các chuẩn kết nối tới các dịch vụ y tế thông minh 
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khác, kết nối tới trục tích hợp chia sẻ liên thông của tỉnh. 

Yêu cầu trục tích hợp dữ liệu trong hệ sinh thái y tế thông minh 

Trục tích hợp dữ liệu là kiến trúc cho phép chia sẻ dữ liệu, dịch vụ dùng 

chung giữa các ứng dụng. 

Do đặc thù trong lĩnh vực, Trục tích hợp trong lĩnh vực Y tế cần đáp ứng 

một số yêu cầu cơ bản sau: 

- Xử lý đƣợc các loại giao dịch nghiệp vụ Y tế (Healthcare Transaction 

type) bao gồm: HL7, EDI (bao gồm cả HIPPA). 

- Đóng gói giao thức HL7 TCP-IP trong webservice 

- Kết nối trực tiếp HL7 qua TCP-IP (MLLP) 

- Khả năng phân tích và kiểm tra cấu trúc thông tin HL7 

- Xử lý các thông tin HIPPA (HIPPA Message): yêu cầu này không bắt 

buộc 

- Hỗ trợ các phƣơng thức gọi API (API call) 

- Tƣơng thích với chuẩn HL7 thông dụng nhất (phiên bản 3, bao gồm cả 

CDA và CCR) 

- Khả năng đáp ứng cao, hỗ trợ cơ chế cân bằng tải 

Mô hình trục tích hợp dữ liệu 

Mô hình tổng thể hệ thống trục tích hợp Y tế nhƣ sau 

 

Mô hình trục tích hợp dữ liệu 
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Các thành phần cấu thành và tham gia trục tích hợp dữ liệu bao gồm: 

- Phần trung tâm là bộ Interface Engine và Message Broker định nghĩa 

dịch vụ cung cấp. Bên cạnh đó là dịch vụ xác thực và đăng nhập một lần. Phần 

nhân này bao gồm 

o Phần lõi quản lý hồ sơ cấu trúc lâm sàng theo HL7 (HL7 CDA 

management) 

o HL7 Message Broker – dịch vụ truyền tin trung gian 

o Các cài đặt cho profile tích hợp với IHE 

o Nhân xử lý truyền thông dữ liệu theo chuẩn hình ảnh Y tế (DICOM 

Communition) 

- Các node là các ứng dụng, thiết bị kết nối trụ theo nhiều hình thức khác 

nhau 

o Hệ thống ứng dụng nghiệp vụ kết nối với Interface Engine trực tiếp qua 

Web service 

o Các ứng dụng liên kết đang triển khai theo chƣơng trình Chính quyền điện 

tử kết nối trục qua XML và iDOC 

o Các ứng dụng chuyên ngành, khám chữa bệnh giao tiếp trao đổi dữ liệu 

qua các chuẩn thông tin Y tế : XML, HL7 (v2.x và v3.x) 

o Với các bệnh viện hoặc các chƣơng trình tích hợp cổng Interface Engine 

hoặc Dịch vụ cung cấp Mã định danh giao tiếp qua HL7 

o Các thiết bị Y tế 

Ngoài các yêu cầu tất yếu cần có trong trục tích hợp thì còn có các dịch vụ 

tích hợp, thông tin nghiệp vụ khác đƣợc kế thừa từ khung kiến trúc ngành y tế và 

khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh. 

Dịch vụ tích hợp cũng hoạt động nhƣ một cổng nghiệp vụ, cùng với các dịch 

vụ chia sẻ tích hợp đƣợc cắm vào để trao đổi thông tin giữa hệ sinh thái y tế thông 

minh của tỉnh, hay các hệ thống thông tin của doanh nghiệp, tổ chức khác bên 

ngoài khi cần thiết. Các dịch vụ đƣợc sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng lớp trên và 

CSDL. Đây là các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa các ứng dụng trong quy 

mô ngành, điều này làm giảm đầu tƣ trùng lặp, lãng phí, thiếu đồng bộ nhƣ hiện 

trạng trƣớc đây. Tóm lại, một trong các chức năng quan trọng của các dịch vụ 

nhóm này là để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng trong hệ sinh thái y tế 

thông minh. Các dịch vụ tiêu biểu của nhóm này bao gồm:  

- Dịch vụ thƣ mục: Dịch vụ thƣ mục cung cấp cho ngƣời dùng một phƣơng 

thức truy vấn đơn giản mà ngƣời dùng có thể sử dụng từ khóa nhƣ tên, mã để tìm 

kiếm thông tin lƣu trong máy chủ thƣ mục. Ví dụ, để đạt đƣợc mục tiêu tích hợp 

mật khẩu, tài khoản, các CQNN có thể sử dụng dịch vụ thƣ mục để xây dựng tài 

khoản cho nhân viên đến định danh tài khoản/mật khẩu khác nhau trong các hệ 
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thống khác nhau (cổng thông tin điện tử, thƣ điện tử, đăng nhập một lần,…). Dịch 

vụ thƣ mục có thể cung cấp một cơ chế thuận tiện hơn cho ngƣời sử dụng và ngƣời 

quản trị để quản lý tài khoản của họ. 

- Dịch vụ quản lý định danh: Dịch vụ này cung cấp một cơ chế cho phép các 

hệ thống CQĐT ngành Y tế nhận dạng ngƣời sử dụng. Một số cơ chế có thể đƣợc 

áp dụng để đảm bảo định danh xác định, ví dụ: định danh/mật khẩu cộng với mã 

xác nhận, hạ tầng khóa công khai, sinh trắc học... Bất kỳ cơ chế định danh nào 

đƣợc sử dụng, việc định danh sẽ tuân theo thủ tục tƣơng tự và do đó, những cơ chế 

này có thể đƣợc xây dựng thành các dịch vụ dùng chung. Khi hệ thống CQĐT 

ngành Y tế cần định danh ngƣời sử dụng, nó có thể sử dụng dịch vụ dùng chung 

này để hoàn thành việc xác định ngƣời sử dụng. 

- Dịch vụ chứng thực: Chứng thực là quá trình để xác nhận sự thật của các 

thực thể. Trong hệ thống CQĐT ngành Y tế, không chỉ cần chứng thực ngƣời dùng 

mà còn cần chứng thực các hệ thống. Chứng thực ngƣời sử dụng là quá trình để 

định danh ngƣời sử dụng, nó có thể tuân theo quy trình tƣơng tự nhƣ dịch vụ định 

danh. Chứng thực hệ thống là quá trình để xác định các hệ thống khác có thể sử 

dụng nguồn lực của hệ thống. Hầu hết các trƣờng hợp, chứng thƣ của máy chủ sẽ 

đƣợc sinh ra và có giá trị chứng thực máy chủ đó. Khi hệ thống cần phải chứng 

thực một hệ thống khác, có thể định hƣớng lại quá trình đến dịch vụ chứng thực 

dùng chung và dịch vụ chia sẻ sẽ gửi kết quả đến hệ thống CQĐT ngành Y tế để 

hoàn tất quá trình chứng thực máy chủ. 

- Dịch vụ cấp quyền truy cập: Khi hệ thống hoàn thành quá trình chứng 

thực, nó sẽ căn cứ vào mức độ quyền hạn khác nhau của ngƣời sử dụng để cấp 

quyền cụ thể. Tƣơng tự với quá trình chứng thực, khi hệ thống cung cấp các quyền 

khác nhau cho ngƣời sử dụng, nó có thể định hƣớng lại quá trình dịch vụ cấp 

quyền và các dịch vụ dùng chung sẽ gửi kết quả đến hệ thống để hoàn tất quá trình 

cấp quyền truy cập. 

- Dịch vụ thanh toán điện tử (e-Payment): Dịch vụ này cung cấp cổng thanh 

toán điện tử đến các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính phục vụ công dân, doanh 

nghiệp và CQNN khi xử lý các giao dịch trong hệ thống CQĐT ngành Y tế. 

- Dịch vụ giá trị gia tăng: Ví dụ nhƣ: quản lý quan hệ khách hàng, quản lý 

hiệu năng,… 

- Dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu: Dịch vụ này cho phép các CQNN trao 

đổi thông tin. Dịch vụ này thƣờng sử dụng giao diện kế thừa (legacy interface) để 

thiết lập kênh trao đổi với các ứng dụng cũ, các ứng dụng mới thƣờng sử dụng giao 

thức ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) để thực hiện trao đổi. Hỗ trợ cơ chế trao 

đổi thông tin, dữ liệu đƣợc mã hóa đảm bảo an toàn cho hệ thống cổng thông tin 

trong quá trình khai thác, vận hành. 

- Dịch vụ tích hợp: Dịch vụ này nhằm điều phối các ứng dụng hay các dịch 

vụ để cung cấp các loại dịch vụ mới. Với tích hợp, việc đăng ký và tiếp nhận dịch 

vụ là cần thiết cùng với dịch vụ thƣ mục, chứng thực/cấp quyền và quản lý tài 



44 

 

 

khoản của tỉnh. 

- Kiến trúc hƣớng dịch vụ: Các HTTT hiện có của ngành kết nối trao đổi dữ 

liệu với trục liên thông tích hợp ngành Y tế qua công nghệ web service (SOAP, 

REST…), và trục liên thông tích hợp ngành Y tế cũng thông qua các web service 

kết nối trao đổi dữ liệu với các cấp qua trục liên thông tích hợp tỉnh. Ngành Y tế sẽ 

ban hành các tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật về danh sách web service, các tham số 

truyền, dữ liệu gửi nhận, phƣơng thức phát triển, cài đặt, tích hợp với trục. Qua đó 

để chuyển giao cho các đơn vị liên quan tham gia cung cấp, phát triển các HTTT 

kết nối với trục của ngành. 

1.7. Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin 

Thành phần này cung cấp phần cứng/phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an 

toàn thông tin, cơ sở vật chất, môi trƣờng, công cụ, tài nguyên hệ thống CNTT 

phục vụ vận hành các thành phần khác của hệ thống CQĐT ngành Y tế theo 

nguyên tắc tập trung, an toàn, bảo mật hiệu quả nhất. 

Bao gồm đáp ứng các vấn đề an toàn thông tin trong hệ sinh thái y tế thông 

minh (chính sách kết hợp với các giải pháp kỹ thuật); liên quan đến tất các thành 

phần khác của hệ sinh thái y tế thông minh; cung cấp các quản lý, chỉ đạo, chính 

sách về hệ sinh thái y tế thông minh nhƣ là nền tảng pháp lý về xây dựng, quản lý, 

vận hành, sử dụng hệ sinh thái y tế thông minh và có tác động lên tất cả các thành 

phần khác của hệ sinh thái. 

1.8. Quy phạm pháp luật 

Trong quá trình xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh cũng cần xây dựng 

các quy phạm pháp luật liên quan tới việc sử dụng, tƣơng tác, tích hợp, chia sẻ các 

nguồn dữ liệu, cơ sở vật chất, hạ tầng của hệ sinh thái. Xây dựng cụ thể các quy 

trình của từng bộ phận, nhiệm vụ trong hệ sinh thái y tế thông minh để có cơ sở 

phát triển, mở rộng mô hình trong tƣơng lai, đồng thời đƣa ra quy định cụ thể để 

vận hành tốt cho hệ sinh thái này. 

2. Xây dựng hạ tầng và hệ thống CSDL chuyên ngành 

2.1. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông 

Việc xây dựng hạ tầng của hệ sinh thái y tế thông minh trên nền tảng sử 

dụng hạ tầng dùng chung của tỉnh, kế thừa các hạ tầng đã có trong việc xây dựng 

đô thị thông minh, đảm bảo hạ tầng này đƣợc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin 

trong việc triển khai các ứng dụng của hệ sinh thái y tế thông minh trên nền tảng 

này. Đảm bảo triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT theo đúng các quy định, 

tiêu chuẩn của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Đảm bảo triển khai theo định hƣớng mô hình dữ liệu tập trung của tỉnh. Tận 

dụng, khai thác tối đa các hạ tầng có sẵn, ƣu tiên hạ tầng dùng chung của tỉnh, 

tránh đầu tƣ dàn trải để tiết kiệm chi phí. Tận dụng đƣợc tối đa hạ tầng hiện có tại 

các đơn vị, chỉ đầu tƣ bổ sung những hạng mục chƣa có hoặc có nhƣng cấu hình 

thấp không đáp ứng đƣợc để tránh lãng phí trong đầu tƣ. Thiết bị đầu tƣ phải phù 
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hợp, công nghệ mới để có thể sử dụng trong thời gian dài, trách tình trạng lựa chọn 

thiết bị lạc hậu về công nghệ. 

Một số hạng mục cần đầu tƣ để phục vụ hệ sinh thái y tế nhƣ sau: 

2.1.1. Nâng cấp đồng bộ mạng nội bộ (LAN) 

Xây dựng, nâng cấp mạng LAN tại các Bệnh viện, đơn vị thuộc Sở Y tế, 

đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Hệ thống đáp ứng đƣợc nhu cầu kết nối các phòng ban, các khoa trong 

Bệnh viện. 

- Tính ổn định: hệ thống mạng LAN đƣợc thiết kế đáp ứng các yêu cầu trao 

đổi thông tin ở mức độ cao, đảm bảo tính an toàn và ổn định trƣớc điều kiện môi 

trƣờng. 

- Tính mở: Hệ thống mạng LAN phải đảm bảo tính mở, dễ dàng mở rộng 

nâng cấp, chỉnh sửa khi cần thiết nhằm đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí đầu tƣ. 

- Tính bảo mật: Hệ thống mạng LAN đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin 

trong quá trình trao đổi dữ liệu. 

- Hệ thống mạng LAN bao gồm các máy tính, máy chủ, và các thiết bị tin 

học kết nối, giao tiếp với nhau thông qua các thiết bị chuyển mạch (Swich Layer 2: 

dùng để kết nối máy tính và các thiết bị ngoại vi trong các phòng, khoa -  Switch 

Layer 3: dùng để chia VLAN giữa các Phòng, Khoa và hệ thống ứng dụng nội bộ), 

đảm bảo tối đa hiệu suất truyền tải, trao đổi thông tin dữ liệu, đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu trao đổi, chia sẻ dữ liệu của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. 

- Hệ thống mạng LAN đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở các Khoa, Phòng kết 

nối hình sao tới phòng trung tâm (tại đây chứa các thiết bị mạng, máy chủ và các 

thiết bị vận hành mạng). Do đặc thù các vị trí phòng, khoa làm việc phân tán trong 

phạm vị rộng, thiết kế hệ thống mạng LAN cần đảm bảo tốc độ kết nối và trao đổi 

thông tin ở mức độ cao.  

- Thiết kế các đƣờng cáp mạng UTP đƣợc đi trong ống gen nhựa nổi trên 

tƣờng. Tại các điểm tập trung, các thiết bị đƣợc lắp đặt trong tủ Rack loại 9U vừa 

đảm bảo tính thẩm mỹ cho trung tâm mạng, vừa đảm bảo tính an toàn cho thiết bị 

tại điểm tập trung. 

Mô hình tổng thể mạng LAN tại các đơn vị nhƣ sau: 
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INTERNET

Firewall / VPN

Máy tính

Kết nối VPN

Switch Layer 2, 3

Moderm Mạng

Thiết bị ngoại vi

Hệ thống máy chủ

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG 

NỘI BỘ

VLAN 1

PHÒNG, KHOA 2

VLAN 3

PHÒNG, KHOA 1

VLAN 2

  

Trên cơ sở hiện trạng tại các đơn vị, xây dựng hệ thống mạng nội bộ cho mỗi 

Bệnh viện, Trung tâm y tế với số nút mạng đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của cán 

bộ, nhân viên tại các đơn vị. 

Một số thiết bị để xây dựng mạng LAN nhƣ sau:  

STT Tên thiết bị 

1  Switch layer 3 

2  Switch layer 2 

3  Cáp mạng (5e+6)  

4  Wall Plate (Đế + Mặt + Nhân)  

5  Hạt mạng 

6  Ống gen nhựa 

7  Tủ rack 9U 

8  Chi phí lắp đặt 

Trong đó Switch layer 3 làm điểm tập trung của mạng LAN và dùng để chia 

VLAN (mạng LAN ảo) cho các khoa, phòng của Bệnh viện. Switch layer 2 dùng 

làm điểm tập trung kết nối tại từng khoa, phòng. Tủ rack 9U để chứa các thiết bị 

mạng tại từng khoa, phòng đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các thiết bị mạng 

tránh hƣ hỏng. 
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Căn cứ trên kết quả khảo sát hiện trạng mạng LAN tại các đơn vị, để đảm 

bảo hoàn thiện mạng LAN theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo hiệu quả, cần tiến hành 

đầu tƣ nâng cấp, xây dựng mới cho các đơn vị trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Tuy nhiên trên cơ sở thực tế hiện tại, để tránh đầu tƣ dàn trải, tiết kiệm kinh 

phí, sẽ ƣu tiên đầu tƣ hoàn thiện mạng LAN đối với những đơn vị đã ổn định về 

mặt cơ sở vật chất và địa điểm. 

2.1.2. Đầu tƣ trang thiết bị tin học văn phòng 

Ngoài việc nâng cấp mạng LAN, để hiện đại hóa trang thiết bị CNTT tại các 

đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

đơn vị, cần đầu tƣ một số trang thiết bị nhƣ sau: 

- Máy vi tính: đầu tƣ cho các đơn vị còn thiếu với cấu hình đủ mạnh để triển 

khai các phần mềm ứng dụng cũng nhƣ phục vụ nhu cầu công việc hàng ngày. 

- Máy in: các máy in phục vụ công việc in ấn cho các bệnh viện (bao gồm 

máy in Laser A4 và máy in kim in hoá đơn) 

- Máy Scan: Thiết bị dùng để số hoá các tài liệu, văn bản, hồ sơ (bao gồm 

máy Scan A4 và Scan A3) 

- Thiết bị lƣu điện: thiết bị lƣu điện là rất cần thiết đề phòng trƣờng hợp mất 

điện trong khi đang làm việc, gây mất mát dữ liệu quan trọng. Trang bị thiết bị lƣu 

điện loại 500VA offline cho các máy trạm. 

- Màn hình tivi: trang bị tài tiền sảnh để Sở Y tế, các Bệnh viện công khai 

các thông tin cho ngƣời dân dễ nắm bắt nhƣ: kết quả giải quyết các dịch vụ công, 

giá dịch vụ, các số liệu thống kê, các thông tin tuyên truyền,... 

Danh sách các thiết bị cần đầu tƣ: 

STT Tên thiết bị 

1  Máy vi tính 

2  Máy In 

3  Máy Scan 

4  Thiết bị lƣu điện 

5  Tivi 46 inch 

 

2.1.3. An toàn thông tin trong hệ thống mạng của hệ sinh thái 

2.1.3.1. Giải pháp đảm bảo ATTT cho ứng dụng và CSDL 

Tƣờng lửa ứng dụng website (Web Application Firewall – WAF) là một giải 

pháp nhằm bảo vệ cho ứng dụng web tránh khỏi các lỗi bảo mật nói trên. WAF là 

một thiết bị phần cứng hoặc phần mềm đƣợc cài lên máy chủ có chức năng theo 
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dõi các thông tin đƣợc truyền qua giao thức http/https giữa trình duyệt của ngƣời 

dùng và máy chủ web tại lớp 7. Một WAF có khả năng thực thi các chính sách bảo 

mật dựa trên các dấu hiệu tấn công, các giao thức tiêu chuẩn và các lƣu lƣợng truy 

cập ứng dụng web bất thƣờng. Đây là điều mà các tƣờng lửa mạng khác không làm 

đƣợc. 

Một số tính năng của thiết bị tƣờng lửa ứng dụng Website (WAF): 

 Cho phép nhận diện và xử lý các dạng tấn công phổ biến nhƣ XSS, 

CSRF, các loại tấn công Injection... 

 Tự động xây dựng một mô hình bảo mật bảo vệ ứng dụng bằng cách liên 

tục theo dõi hoạt động của ngƣời dùng theo thời gian thực. 

 Bảo vệ tấn công thay đổi giao diện web: Tự động phục hồi lại ứng dụng 

bằng các bản đã lƣu khi phát hiện có tấn công thay đổi giao diện web. 

 Phòng chống các tấn công từ chối dịch vụ, hệ thống có khả năng xử lý 

tốt các dạng tấn công DoS cổ điển sau: 

- SYN Flood: là dạng tấn công cổ điển và rất phổ biến, gây quá tải máy chủ 

bằng cách tạo ra vô số các phiên bắt tay TCP không kết thúc. Hệ thống phòng thủ 

xử lý tấn công loại này kĩ thuật SYN Cookie cho xác thực nguồn bắt tay TCP 

- Connection Flood: là dạng tấn công làm tràn các bảng trạng thái kết nối 

của các hệ thống thiết bị stateful đứng trƣớc ứng dụng. Hệ thống phòng thủ có khả 

năng quản lý bộ nhớ với các bảng trạng thái (state table) dung lƣợng rất cao cho 

phép giữ số lƣợng kết nối lớn. 

- UDP Flood: các lƣu lƣợng UDP không cần thiết khi đi vào trung tâm dữ 

liệu sẽ đƣợc nhận diện và hủy gói tin rất nhanh. 

- Fake session: loại tấn công thông minh dễ dàng qua mặt các tƣờng lửa 

thông thƣờng khi gửi các gói tin SYN, ACK, FIN giả nhƣ 1 phiên kết nối thực. Hệ 

thống phòng thủ có thể kiểm tra nhanh TCP sequence đồng thời kết hợp với tính 

năng kiểm tra SYN để loại bỏ các lƣu lƣợng này. 

-  PUSH floods and ACK floods: Hệ thống phòng thủ dễ dàng nhận diện ra 

các gói tin TCP không thuộc về các phiên hợp lệ nhƣ các gói tin trong tấn công 

PUSH, ACK flood và nhanh chóng hủy các gói tin này. 

- ICMP floods, ping floods, and smurf attacks: các loại tấn công DoS gián 

tiếp tới đích khác này đƣợc xử lý bằng cách hạn chế tốc độ gửi các loại gói tin nhƣ 

ICMP, multicast IP. 

- Ping of death ICMP attack: các gói tin ICMP lớn mặc định đƣợc loại bỏ 

trên cấu hình hệ thống để chống tấn công này. 

- Christmas tree attack: Gói tin TCP với mọi cờ đƣợc bật lên sẽ gây các ảnh 

hƣởng khó lƣờng trƣớc đối với các hệ thống thiết bị mạng đời cũ nhƣng sẽ bị loại 

bỏ khi đi qua hệ thống phòng thủ này. 

- LAND attack: Hệ thống phòng thủ nhanh chóng loại bỏ các gói tin với 
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nguồn IP trùng với đích của dạng tấn công này. 

- Teardrop attack: Tấn công loại này sử dụng các gói tin IP phân mảnh với 

số thứ tự trùng lặp gây ảnh hƣởng trên một số hệ điều hành phổ dụng khi thực hiện 

ghép các mảnh gói tin. Tuy nhiên hệ thống phòng thủ có thể tìm ra các frame 

không hợp lệ và loại bỏ chúng. 

- SSL Flood: Lƣợng lớn các kết nối SSL nguy hại có thể tấn công vào trung 

tâm dữ liệu vƣợt qua đƣợc tƣờng lửa, IPS nhƣng sẽ bị chặn lại tại hệ thống phòng 

thủ full-proxy. 

- SSL renegotiation attacks: Việc liên tục đề nghị đàm phán lại bộ thuật 

toán mã hóa sử dụng cho kênh SSL kiến máy chủ web tăng tải rất cao để xử lý. Hệ 

thống phòng thủ với hiệu năng cao, bộ luật thông minh và hỗ trợ SSL offload, rất 

khó để tấn công loại này đánh sập hệ thống. 

 Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS): Đối với tấn công DDoS mức 

ứng dụng, dựa trên khả năng kiểm soát truy cập, nhận biết hành vi ứng dụng, phát 

hiện bất thƣờng, thử thách phát hiện ngƣời/máy, hệ thống phòng thủ cho phép 

chống tấn công DDoS ứng dụng hiệu quả nhƣ: 

- Simple GET Flood: đây là loại tấn công phổ biến nhất tạo ra nhiều truy 

vấn HTTP vào một URL cố định. Hệ thống phòng thủ cho phép hạn chế tốc độ 

truy vấn dựa trên năng lực của máy chủ, số truy vấn của mỗi IP... 

- Recursive GET Flood: các truy vấn HTTP tràn tới không chỉ đánh vào 1 

URL mà tự động truy cập tới một đối tƣợng/tài nguyên có thể. Đối với tấn công 

này, hệ thống sẽ giám sát thời gian phản hồi của ứng dụng và có thể tuần tự áp 

dụng các biện pháp sau đây: 

o Sử dụng 1 đoạn mã JavaScript thông minh để xác minh ngƣời dùng đang 

sử dụng trình duyệt. Các kết nối từ các công cụ tấn công tự động sẽ bị ngắt. Do 

chặn theo kết nối (L4) mà không chặn theo IP (L3) nên cách xử lý này vẫn cho 

phép ngƣời dùng sử dụng chung IP internet hoặc chung proxy với máy tính tấn 

công vẫn có thể truy cập đƣợc ứng dụng. 

o Nếu việc sử dụng JavaScript không hiệu quả, thì hệ thống sẽ giới hạn tốc 

độ truy cập của các IP có lƣợng kết nối nhiều nhất. 

o Cuối cùng, nếu 2 phƣơng án trên chƣa hiệu quả, hệ thống sẽ thực hiện 

giới hạn tốc độ truy vấn theo từng URL. 
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Hình 1: Các bƣớc xác định nguồn tấn công dựa vào mã JavaScript 

- Malicious POST floods: Tấn công POST Flood cũng có thể thực hiện dễ 

dàng nhƣ GET Flood và thậm chí còn có khả năng làm cạn kiệt tài nguyên của ứng 

dụng đích tốt hơn. Tƣơng tự với phƣơng án chống GET Flood, hệ thống phòng thủ 

có thể hạn chế tốc độ theo URI, tải máy chủ hay số lƣợng truy vấn của từng 

Client... 

- Slowloris attacks: Các truy vấn HTTP với header đƣợc tin tặc gửi chậm 

từng phần một trong phạm vi timeout, khiến máy chủ duy trì các kết nối này rất 

lâu, đạt ngƣỡng tối đa số lƣợng kết nối có thể một cách nhanh chóng. Các kết nối 

mới của ngƣời dùng thực sẽ bị từ chối gây ra gián đoạn dịch vụ. Hệ thống phòng 

thủ với hiệu năng cao cho phép phát hiện các lƣu lƣợng dạng low-rate này và dễ 

dàng xử lý bằng cách loại kết nối hoặc hạn chế timeout. 

- Slow POST attacks: Tấn công loại này tƣơng tự với Slowloris gửi tới 

ứng dụng một yêu cầu HTTP POST, ví dụ nhƣ tải lên thông tin nào đó (upload), 

với tốc độ gửi rất chậm. Hệ thống phòng thủ có thể nhận diện và hạn chế số lƣợng 

các kết nối loại gửi rất chậm này. 

- HashDoS: Loại tấn công này gửi đi một truy vấn POST lớn với hàng 

ngàn biến truyền vào làm quá tải khả năng tính toán giá trị băm (hash) của máy 

chủ. Một thiết bị client “yếu” nhƣ điện thoai khi gửi kết nối dạng này có thể làm 1 

máy chủ gián đoạn dịch vụ hàng giờ. Với bộ luật thông minh, hệ thống phòng thủ 

có thể nhận diện các truy vấn POST với nhiều biến số, payload lớn và xử lý tấn 

công bằng cách hạn chế số lƣợng các tham số đƣợc gửi trên mỗi truy vấn. 

 Các nguy cơ an ninh khác đối với ứng dụng đƣợc nêu trong Top 10 

OWASP cũng đƣợc hệ thống WAF xử lý tốt, nhƣ: 

 Broken Authentication and Session Management : Xác thực và quản 

lý phiên thiếu chính xác 

 Insecure Direct Object References : Không bảo mật cho tham chiếu 

đối tƣợng 

 Security Misconfiguration : Thiếu sót trong cấu hình bảo mật  

 Insecure Cryptographic Storage : Lƣu trữ mật mã không an toàn 

Victim
Client

  TCP 3-way handshake 

 HTTP GET /index.html

 HTTP Response

302 + Set Cookie + JavaScript 

 HTTP GET /index.html HTTP GET /index.html + Cookie

 HTTP Response

Pass

DDoS Mitigation
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 Failure to Restrict URL Access : Truy cập thất bại vào URL bị giới 

hạn 

 Insufficient Transport Layer Protection : Thiếu thiết lập bảo vệ cho 

tầng Transport 

 Unvalidated Redirects and Forwards : Chuyển hƣớng thiếu thẩm tra 

2.1.3.2. Giải pháp giảm thiểu tấn công DDoS 

Tấn công DDoS hay còn gọi là tấn công từ chối dịch vụ mạng ngày nay đã 

trở thành một thách thức lớn nhất trong các thách thức an ninh mạng nói chung 

trong hệ thống các cơ quan nhà nƣớc. Với sự gia tăng nhanh về độ phức tạp của 

các cách thức tấn công, lƣu lƣợng tấn công và tần suất lớn, các Trung tâm dữ liệu 

(Data Center) đang là đối tƣợng phổ biến đƣợc nhắm đến. 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của các Dịch vụ mạng đang cung cấp cho hệ 

thống chạy trên Internet là phần không thể bị gián đoạn, hay nói cách khác, các 

dịch vụ này phải luôn đƣợc sẵn sàng và liên tục đƣợc phục vụ. Khi đó, sẽ cần đến 

một giải pháp chống tấn công DDoS 

Khi đối diện với sự gián đoạn cung cấp các dịch vụ đó, chúng ta phải tìm 

kiếm cho mình các giải pháp, thiết bị có khả năng chống DDoS có mặt trên thị 

trƣờng dựa trên chính ý thức tiếp cận truyền thống, đó chính là những thiết bị 

Tƣờng lửa (Firewall), thiết bị chống xâm nhập bất hợp pháp (IPS) hay chính các 

WAP ứng dụng cho các dịch vụ đƣợc thiết kế dựa trên nền Web,...v.v. 

2.1.3.3. Giải pháp đảm bảo ATTT cho máy chủ ứng dụng và CSDL 

Bao gồm các cơ chế kiểm soát ứng dụng (nhƣ kiểm soát ứng dụng lập trình, 

rà soát lỗi hổng …) và cơ chế bảo vệ chuyên dụng cho ứng dụng Web, Email hoặc 

cơ sở dữ liệu … 

Hệ thống máy chủ ứng dụng và máy chủ CSDL thực hiện các công việc, 

chức năng khác nhau trong mạng, đây là nguồn tài nguyên chính hết sức quan 

trọng và là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công từ bên trong cũng nhƣ bên ngoài cũng 

nhƣ ăn cắp hay phá huỷ các thông tin có giá trị đƣợc chứa trong các máy chủ này. 

Quản trị truy nhập vào máy chủ: sử dụng các cơ chế quả lý truy cập của hệ 

điều hành và hệ quản trị CSDL cung cấp, khuyến nghị khi sử dụng hệ thống truy 

nhập máy chủ bằng tên đăng nhập và mật khẩu cần thiết lập các chế độ bảo đảm 

ATTT cho mật khẩu, các chính sách về mật khẩu: độ dài mật khẩu, thời gian thay 

đổi mật khẩu,…. 

Một số giải pháp cụ thể nhƣ sau 

 Đảm bảo ATTT mức Hệ điều hành: Việc bảo đảm ATTT cho hệ điều 

hành máy chủ, máy trạm đảm bảo cho hệ thống làm việc ổn định. Khuyến nghị sử 

dụng các hệ điều hành có bản quyền, việc hoạch định xây dựng các chính sách cài 

đặt, cập nhật, backup dữ liệu hay sử dụng các bản vá để các lỗ hổng trên các hệ 

điều hành là hết sức cần thiết để đảm bảo cho các hệ điều hành và các ứng dụng 

chạy trên nó để đảm bảo ATTT, ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra. 
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 Đảm bảo ATTT mức ứng dụng: Đảm bảo việc truy nhập vào các dịch 

vụ, phần mềm ứng dụng, CSDL, đƣợc sử dụng trên các kênh truyền có bảo mật 02 

lần (lần 1 của nhà cung cấp dịch vụ, lần 2 trên các thiêt bị Gateway Router) từ 

ngƣời dùng đầu cuối tới các máy chủ ứng dụng để đảm bảo các tính bảo mật, toàn 

vẹn và xác thực của thông tin. Trong các phần mềm để sử dụng các chức năng phải 

phân quyền truy nhập đối với ngƣời sử dụng. 

 Đảm bảo ATTT mức CSDL: CSDL là mục tiêu quan trọng của hệ 

thống bảo đảm ATTT, do vậy trong quá trình triển khai hệ thống cần sử dụng các 

hệ quản trị CSDL có bản quyền, độ bảo mật cao, khả năng nâng cấp và cập nhật 

các bản vá nhanh nhất. Khi triển khai cần thay đổi các cấu hình ngầm định của hệ 

quản trị CSDL nhƣ user quản trị, phân quyền truy nhập tới từng ngƣời dùng. 

Ngoài việc kiểm soát trong quá trình xây dựng, triển khai ứng dụng và cơ sở 

dữ liệu, ta còn có thể sử dụng các thiết bị, hệ thống bảo mật chuyên dụng cho ứng 

dụng & cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao khả năng bảo mật ứng dụng, chống tấn công 

từ bên ngoài, cụ thể: 

 Tính năng bảo mật cho các ứng dụng, website và cơ sở dữ liệu (Web 

Firewall, App Firewall): Chức năng bảo mật website nhằm nâng cao khả năng 

phát hiện và ngăn chặn những tấn  công tới hạ tầng Web. Các lợi ích chính: 

- Cung cấp bảo vệ mạnh nhất chống lại tấn công tràn bộ đệm. 

- Cung cấp bảo vệ Web ở tầng ứng dụng với tốc độ cao. 

- Giảm nhẹ công việc hỗ trợ ngƣời dùng cuối bằng việc đƣa thêm các trang 

giúp đỡ trên Web. 

- Triển khai nhanh, đơn giản cho các ứng dụng quan trọng. 

- Chống lại những nguy cơ tấn công mới thông qua dịch vụ Update của nhà 

cung cấp. 
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 Tính năng chống xâm nhập (IPS): IPS là chức năng phòng chống xâm 

nhập, tấn công đƣợc tích hợp cho các dòng Firewall thế hệ mới. Nó cung cấp mức 

bảo vệ toàn diện cho client, server, hệ điều hành cũng nhƣ các điểm yếu khác, 

tránh lây nhiễm malware, worm … Chức năng này kết hợp nhiều phƣơng thức phát 

hiện đe doạ nhƣ: mẫu nhận dạng, kiểm tra giao thức, phát hiện bất thƣờng, phát 

hiện hành vi và một số phƣơng pháp khác nhằm cung cấp các mức bảo vệ tối ƣu 

nhất. Cơ chế IPS kiểm tra tìm kiếm các tấn công chỉ trên các phần liên quan và 

không phải đọc toàn bộ gói tin, điều này làm giảm các thao tác xử lý và tăng tốc độ 

chính xác. Các lợi ích chính: 

- Giải pháp IPS toàn diện: IPS mang đầy đủ chức năng đƣợc tích hợp vào 

firewall sẵn có. Đây là sự bổ sung hoàn hảo cho các chức năng bảo vệ của firewall, 

bảo vệ mạng an toàn hơn khi không làm giảm hiệu năng của gateway. 

- Quản lý động: một bộ công cụ quản lý bao gồm các cửa số hiển thị sự 

kiện theo thời gian thực và tiến trình bảo vệ tự động. 

- Bảo vệ trƣớc khi bản vá đƣợc áp dụng: cung cấp sự bảo vệ cho các ứng 

dụng, phần mềm trong thời gian trễ của tiến trình cài bản vá. 

- Ngoài ra còn có thể sử dụng các cơ chế kiểm soát, chống sao chép dữ liệu 

trái phép. 

- Kiểm soát vào ra trên các cổng của thiết bị. 

- Xác định các thiết bị lƣu trữ đƣợc phép sử dụng. 

- Thực thi kiểm tra thiết bị lƣu trữ trƣớc khi kết nối vào hệ thống. 

2.2. Xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành 

2.2.1. Tổ chức lƣu trữ dữ liệu Y tế 

2.2.1.1. Mô hình hệ thống CSDL tập trung ngành Y tế 

Hệ thống CSDL ngành Y tế đƣợc quản lý tập trung cho một số lĩnh vực và 

đƣợc phân loại thành 3 nhóm chính 
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Mô hình tổ chức CSDL ngành Y tế 

- Nhóm CSDL Danh mục dùng chung ngành Y tế: bao gồm các bộ danh mục 

cho các lĩnh vực khác nhau trong ngành nhƣ lĩnh vực khám chữa bệnh, lĩnh vực 

Dự phòng. Ngoài ra, còn có danh mục, dữ liệu thông tin dùng chung trong các lĩnh 

vực Y tế nhƣ dữ liệu Cơ sở Y tế, dữ liệu nhân sự ngành… 

- Nhóm CSDL Chuyên ngành: do một số ứng dụng đƣợc tổ chức, quản lý tập 

trung hình thành trong đó có bộ dữ liệu Hồ sơ bệnh án điện tử đƣợc tổ chức thu 

thập từ các phần mềm quản lý Khám chữa bệnh tại các cơ sở 

- Nhóm CSDL Hồ sơ sức khỏe: là sự thu thập kết hợp của các lĩnh vực hình 

thành hồ sơ Y tế 

2.2.1.2. Hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh 

TT Dữ liệu Danh mục Ghi chú 

1 Danh mục Đơn vị hành chính Quyết định 124/2004/QĐ-TTg 

2 Danh mục Dân tộc Quyết định 1019/QĐ-TCTK của 

Tổng cục trƣởng TCTK ngày 12 

/11/2008 3 Danh mục Tôn giáo 

4 Danh mục Nghề nghiệp 

5 Danh mục Giáo dục, đào tạo của 

Hệ thống Giáo dục quốc dân 

Quyết định 38/2009/QĐ-TTg ngày 

9/3/2009 

6 CSDL Dân cƣ  
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2.2.1.3. Hệ thống các danh mục dùng chung trong lĩnh vực Y tế 

 Lĩnh vực Dự phòng 

TT Dữ liệu Danh mục Ghi chú 

1 Lĩnh vực Bệnh truyền nhiễm 

1.1 Danh mục Nhóm bệnh truyền 

nhiễm 

Điều 3. Phân loại bệnh truyền 

nhiễm, Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007 

1.2 Danh mục bệnh truyền nhiễm bắt 

buộc phải sử dụng vắc xin, sinh 

phẩm y tế 

Khoản 1, Điều 1 của Thông tư 

26/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 

Ban hành Danh mục bệnh truyền 

nhiễm, phạm vi và đối tượng phải 

sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt 

buộc 

1.3 Danh mục Tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm 

 

1.4 Danh mục Trung gian truyền bệnh  

2 Phòng chống HIV/AIDS 

2.1 Danh mục Trung tâm Phòng 

chống HIV/AIDS 

 

2.2 Loại đối tƣợng giám sát phát hiện 

HIV 

 

2.3 Danh mục Chƣơng trình, Dự án 

phòng chống HIV/AIDS 

 

2.4 Nghề nghiệp của đối tƣợng giám 

sát dịch tễ học HIV/AIDS 

Mở rộng từ Danh mục nghề 

nghiệp,  

Phụ lục 2-MẪU BÁO CÁO GIÁM 

SÁT CA BỆNH của Thông tư số 

09/2012/TT-BYT 

2.5 Nhóm đối tƣợng giám sát dịch tễ 

học HIV/AIDS 

Phụ lục 2-MẪU BÁO CÁO GIÁM 

SÁT CA BỆNH của Thông tư số 

09/2012/TT-BYT 

2.6 Danh mục Nguy cơ lây nhiễm Phụ lục 2-MẪU BÁO CÁO GIÁM 
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TT Dữ liệu Danh mục Ghi chú 

HIV SÁT CA BỆNH của Thông tư số 

09/2012/TT-BYT 

2.7 Danh mục Đƣờng lây nhiễm HIV Phụ lục 2-MẪU BÁO CÁO GIÁM 

SÁT CA BỆNH của Thông tư số 

09/2012/TT-BYT 

2.8 Danh mục Hội chứng lâm sàng 

bệnh AIDS 

Phụ lục 2-MẪU BÁO CÁO GIÁM 

SÁT CA BỆNH của Thông tư số 

09/2012/TT-BYT (các hội chứng 

lâm sàng theo quy định tại Quyết 

định số 3003/QĐ-BYT): 

2.9 Danh mục Nguyên nhân tử vong 

của đối tƣợng giám sát dịch tễ học 

HIV/AIDS 

 

Phụ lục 2-MẪU BÁO CÁO GIÁM 

SÁT CA BỆNH của Thông tƣ số 

09/2012/TT-BYT 

2.10 Danh mục Phác đồ điều trị AIDS Quyết định số 4139/QĐ-BYT ngày 

02/11/2011 về việc Sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung trong 

“Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị 

HIV/AIDS” ban hành kèm theo 

Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 

19/8/2009 của Bộ trƣởng Bộ Y tế 

2.11 Danh mục Thuốc kháng HIV  

2.12 Cơ sở y tế điều trị bằng thuốc 

kháng HIV 

 

2.13 Tổ chức tƣ vấn về phòng, chống 

HIV/AIDS 

 

3 Kiểm dịch y tế 

3.1 Danh mục Cửa khẩu  

3.2 Danh mục Bệnh truyền nhiễm 

Nhóm A kiểm dịch y tế tại cửa 

khẩu 

Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 15 

/2014/TT-BYT 

3.3 Danh mục Biện pháp xử lý đối với 

ngƣời mang hoặc có dấu hiệu 

Điều 5, Nghị định 103/2010/NĐ-

CP 
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TT Dữ liệu Danh mục Ghi chú 

mang mầm bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A tại cửa khẩu 

3.4 Lĩnh vực Tiêm chủng  

3.5 Danh mục Tình trạng tiêm chủng  

3.6 Danh mục Vắc xin, sinh phẩm y tế 

sử dụng trong Tiêm chủng 

 

Lĩnh vực Khám chữa bệnh 

TT Danh mục Ghi chú 

1 Bảng phân loại thống kê Quốc tế về 

bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên 

quan phiên bản lần thứ 10 

Quyết định số 2341/QĐ-BYT 

ngày 02/07/2015 

2 Bộ mã Danh mục dùng chung khám chữa bệnh & thanh toán bảo 

hiểm y tế, gồm 08 danh mục: 

2.1 Danh mục Dịch vụ kỹ thuật 

Quyết định 3465/QĐ-BYT 

ngày 8/7/2016 

Phụ lục các danh mục kèm 

theo đƣợc đăng tải trên Cổng 

dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa 

chỉ: http://congdulieuyte.vn  

và trên Cổng Thông tin điện tử 

của Bộ Y tế tại địa chỉ: 

http://moh.gov.vn 

2.2 Danh mục Thuốc tân dƣợc 

2.3 Danh mục Thuốc và vị thuốc y học cổ 

truyền 

2.4 Danh mục Bệnh y học cổ truyền 

2.5 Danh mục Vật tƣ y tế 

2.6 Danh mục Máu và chế phẩm máu 

2.7 Danh mục Bệnh theo ICD 10 

2.8 Danh mục Cơ sở khám, chữa bệnh 

2.9 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sĩ 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

3 Các danh mục khác 

3.1 Danh mục kháng sinh đồ  

http://congdulieuyte.vn/
http://moh.gov.vn/
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TT Danh mục Ghi chú 

3.2 danh mục nhóm kháng sinh đồ  

3.3 Danh mục dịch vụ  

3.4 Danh mục dịch vụ giá trị chuẩn  

3.5 Danh mục đối tƣợng  

3.6 Danh mục đơn vị tính  

3.7 Danh mục dƣợc theo nơi sử dụng  

3.8 Danh mục giá trị tìm  

3.9 Danh mục giƣờng bệnh  

3.10 Danh mục dịch vụ khám sức khỏe   

3.11 Danh mục loại chứng từ  

3.12 Danh mục loại dịch vụ  

3.13 Danh mục loại dƣợc  

3.14 Danh mục loại giá  

3.15 Danh mục loại phẫu thuật  

3.16 Danh mục loại vật tƣ  

3.17 Danh mục phòng ban  

3.18 Danh mục loại thiết bị  

3.19 Danh mục tiền tệ  

3.20 Danh mục tiền tệ tỷ giá  

3.21 Danh mục tƣơng tác thuốc  

2.2.1.4. Các danh mục dùng chung khác trong ngành 

Ngoài ra, các hệ thống danh mục dùng chung trong các lĩnh vực khác cũng 

cần đƣợc tập hợp bao gồm 

- Các danh mục dùng trong Xét nghiệm trong y tế dự phòng và An toàn sinh 

học trong xét nghiệm 
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- Các danh mục dùng trong Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh xã 

hội 

- Các danh mục dùng trong Quản lý Sức khỏe trƣờng học 

- Các danh mục dùng trong Quản lý Môi trƣờng y tế 

- Các danh mục dùng trong Quản lý Y tế lao động, phòng chống bệnh nghề 

nghiệp 

- Các danh mục dùng trong Quản lý Phòng chống tai nạn thƣơng tích 

- Các danh mục dùng trong Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Các danh mục dùng trong Quản lý Dinh dƣỡng cộng đồng 

2.2.1.5. Hệ thống CSDL chuyên ngành và Hồ sơ sức khỏe 

TT TÊN GHI CHÚ 

I Nhóm dự phòng 

1.1 

CSDL Tiêm 

chủng và sử 

dụng vắc xin 

 CSDL thông tin tiêm chủng bao gồm cả kế hoạch, 

phác đồ tiêm, dự trù vắc xin tình hình sử dụng vắc xin 

1.2 
CSDL Bệnh 

truyền nhiễm 
Thông tin các ca bệnh, ổ bệnh, các báo cáo dập dịch 

1.3 

CSDL Bệnh 

không lây 

nhiễm 

CSDL về các trƣờng hợp Bệnh không lây nhiễm, các 

biện pháp xử lý và tình hình sức khỏe 

1.4 
CSDL Kiểm 

dịch Y tế 

CSDL về hoạt động kiểm dịch Y tế tại các cửa khẩu, 

thông tin kiểm dịch, biện pháp thực hiện khi phát hiện 

các đối tƣợng có nguy cơ 

1.5 
CSDL Y tế 

học đƣờng 

CSDL về thông tin cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi 

trƣờng học tập 

Bao gồm cả các thông tin hoạt động chăm sóc y tế có 

liên quan tới sức khỏe của học sinh trong trƣờng học 

1.6 
CSDL Y tế lao 

động 

Thông tin kế hoạch tình thực hiện công tác đảm bảo 

Y tế lao động đƣợc thực hiện tại các cơ quan, doanh 

nghiệp sử dụng lao động.  

1.7 

CSDL Phòng 

chống HIV 

AIDS 

CSDL đầy đủ các thông tin liên quan tới các đối 

tƣợng bị nhiễm, có nguy cơ HIV, các thông tin đợt 

điều trị, kết quả các đợt xét nghiệm và diễn biến sức 
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khỏe bệnh nhân 

1.8 

CSDL Vệ sinh 

an toàn thực 

phẩm 

CSDL về các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, 

kết quả các đợt kiểm tra đột xuất, thƣờng kỳ và các 

kết quả kiểm nghiệm VSATTP 

1.9 
CSDL Kiểm 

nghiệm  

 CSDL đầy đủ các thông tin liên quan hoạt động kiểm 

nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, sinh phẩm: 

thông tin mẫu, thông tin dịch vụ, thông tin kết quả 

1.10 
CSDL Tai nạn 

thƣơng tích 

 CSDL chứa thông tin tiếp nhận các trƣờng hợp tại 

nạn thƣơng tích tại tuyến cơ sở. CSDL này đƣợc tổng 

hợp với các hệ thống CSDL tại các bệnh viện hình 

thành CSDL tổng thể về tai nạn thƣơng tích 

II Nhóm khám chữa bệnh 

2.1 

CSDL Bệnh án 

điện tử (Khám 

và điều trị lâm 

sàng bao gồm 

cả Y học cổ 

truyền) 

 CSDL thông tin các lần khám và điều trị của Bệnh 

nhân, ghi nhận kết quả điều trị lâm sàng tại các khoa 

nội trú 

2.2 
CSDL Xét 

nghiệm 

 CSDL về kết quả thực hiện các lần xét nghiệm của 

Bệnh nhân tại các khoa xét nghiệm của Bệnh viện 

hoặc trung tâm Xét nghiệm 

2.3 
CSDL Chẩn 

đoán hình ảnh 

 CSDL về kết quả thực hiện các lần thực hiện CĐHA 

của Bệnh nhân tại các khoa xét nghiệm của Bệnh viện 

hoặc trung tâm Xét nghiệm 

2.4 
CSDL Hồ sơ 

sức khỏe 

 Hệ thống CSDL chứa các thông tin cơ bản về ngƣời 

dân, sức khoẻ của ngƣời dân, cung cấp tiền sử bệnh 

tật của ngƣời dân khi có yêu cầu và theo quy định. 

Bên cạnh đó, hệ thống hồ sơ Sức khỏe còn bao gồm 

toàn bộ các thông tin về Hồ sơ sức khỏe liên quan tới 

các lĩnh vực khác nhau nhằm cung cấp đầu vào theo 

dõi thƣờng xuyên, kịp thời các loại dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm đối với cộng đồng. 

3. Số hóa dữ liệu và liên kết dữ liệu với các ngành 

3.1. Mô hình luồng trao đổi dữ liệu và các chuẩn thông tin 

Giải pháp tích hợp dữ liệu ngành Y tế đƣợc thực hiện dựa trên hai nền tảng 

chính: 
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- Cổng trao đổi thông tin Y tế (HIE – Health Information Exchange) 

o Hệ thống đồng bộ, khai thác danh mục dùng chung 

o Gateway trao đổi dữ liệu ngành Y tế bao gồm cả dữ liệu khám chữa 

bệnh, hệ thống  

o Cổng cấp mã định danh Y tế 

- Trục tích hợp dữ liệu (ESB – Healthcare Entreprise Service Bus) 

Có hai loại yêu cầu khai thác, lƣu trữ dữ liệu, yêu cầu dịch vụ giữa các ứng 

dụng trong ngành Y tế bao gồm: 

o Các ứng dụng trong ngành Y tế: đƣợc yêu cầu thông qua trục kết nối liên 

thông, chia sẻ, tích hợp của tỉnh, trục này sẽ kết nối với Hệ thống kết nối liên thông 

quốc gia (NGSP) và kết nối với cổng trao đổi thông tin ngành Y tế. 

o Các ứng dụng ngoài ngành Y tế: đƣợc gửi và yêu cầu trực tiếp với trục 

liên thông, chia sẻ, tích hợp của tỉnh. 

3.2. Dịch vụ đồng bộ và khai thác danh mục dùng chung 

3.2.1. Hệ thống danh mục dùng chung 

Các danh mục dùng chung đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc liên 

kết, tổng hợp dữ liệu. Dữ liệu trao đổi giữa các cấp, các ngành chỉ có thể tích hợp, 

tổng hợp đƣợc khi sử dụng các danh mục dùng chung thống nhất. 

Các danh mục dùng chung đƣợc chia thành 03 nhóm chính: 

- Các danh mục dùng chung cấp quốc gia: là các danh mục dùng chung sử 

dụng trong tất cả các ngành, thƣờng đƣợc ban hành chính thức qua các quyết định 

của Thủ tƣớng Chính phủ hoặc của Tổng cục Thống kê. Các danh mục này bao 

gồm các nhóm danh mục về nghề nghiệp, thông tin hành chính. 

- Hệ thống các CSDL, danh mục dùng chung trên trên địa bàn Tỉnh, có thể 

đƣợc quản lý trong hệ thống khung chính quyền điện tử của Tỉnh bao gồm 

o CSDL Cơ sở Y tế 

o CSDL Cơ sở sản xuất thuốc 

o CSDL Cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc 

o CSDL hiệu thuốc 

o CSDL Doanh nghiệp, cơ quan: CSDL về các doanh nghiệp đang sử dụng 

lao động trên địa bàn tỉnh Thông tin về địa chỉ, quy mô, nơi sản xuất, danh mục 

sản phẩm, cá nhân sở hữu, các yếu tố độc hại nếu có 

o CSDL Trƣờng học 

o CSDL Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

- Các danh mục dùng chung đặc thù của mỗi ngành: là các danh mục dùng 

chung mang tính chất đặc thù của mỗi ngành, chỉ đƣợc sử dụng trong nội bộ 
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ngành. Các danh mục này hiện nay đa số chƣa đƣợc chuẩn hóa, chƣa đƣợc quy 

định chính thức trong các quyết định của Bộ trƣởng các bộ. Hiện Bộ Y tế đã ban 

hành 8 bộ Danh mục dùng chung phục vụ công tác Khám chữa bệnh và Bảo hiểm 

Y tế (Chi tiết các CSDL danh mục dùng chung sẽ được đề cập trong phần sau). 

3.2.2. Phƣơng án tổ chức bộ dữ liệu 

- CSDL Danh mục dùng chung cấp quốc gia: đặt trong Nền tảng cung cấp 

dịch vụ chính phủ trong Khung chính phủ điện tử của tỉnh và do Sở TTTT quản lý 

và chịu trách nhiệm cập nhật. 

- CSDL Danh mục dùng chung Ngành: đặt trong Nền tảng cung cấp dịch vụ 

Y tế và do Sở Y tế quản lý và chịu trách nhiệm cập nhật. 

 

Tổ chức hệ thống danh mục dùng chung 

Các danh mục dùng chung trong lĩnh vực Y tế sẽ đƣợc quản lý tập trung trên 

Trung tâm dữ liệu ngành và đƣợc khai thác sử dụng trực tuyến nhƣ các dịch vụ 

thông qua các giao diện lập trình (API). 

Để khai thác CSDL các danh mục dùng chung cần xây dựng và cung cấp các 

giao diện lập trình sau: 

- Giao diện đồ họa ngƣời dùng (GUI- Graphic User Interface) để tra cứu, 

chọn trong danh mục dùng chung. 

KHUNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TỈNH

- Danh mục đơn vị hành chính

- Danh mục dân tộc

- Danh mục tôn giáo

- Danh mục nghề nghiệp

 ..

API tra 

cứu danh 

mục theo 

mã

API đồng 

bộ danh 

mục

TẦNG GIAO DIỆN

API Manager Cổng thông tin Sở Y tếCổng thông tin Tỉnh

KHUNG ỨNG DỤNG CNTT NGÀNH Y TẾ

- Danh mục Khám chữa bệnh và 

thanh toán bảo hiểm

- DMDC Y tế Dự phòng

- Danh mục Công trình y tế

- DMDC Dƣợc và Mỹ phẩm

 ..

API tra 

cứu danh 

mục theo 

mã

API đồng 

bộ danh 

mục

PHẦN MỀM DỊCH VỤ
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- Tra cứu tự động theo mã danh mục dùng chung: khi biết mã danh mục, gọi 

hàm không thông qua giao diện lập trình (API) để lấy các thông tin còn lại của 

danh mục. 

- Đồng bộ dữ liệu danh mục dùng chung: Đây là phƣơng án tối ƣu trong 

trƣờng hợp các dữ liệu danh mục dùng chung ít thay đổi, các hệ thống khai thác có 

thể lựa chọn phƣơng án đồng bộ định kỳ hàng ngày thông qua giao diện lập trình 

(API) đƣợc cung cấp bởi hệ thống quản lý danh mục dùng chung. 

                

Mô hình đồng bộ danh mục 

3.2.3. Cổng cấp phát mã định danh Y tế 

Hiện nay hầu hết các hệ thống thông tin Y tế chƣa quản lý đƣợc chặt chẽ 

nhất quán đƣợc đối tƣợng bệnh nhân khi đến tham gia KCB. Khi bệnh nhân đã 

khám ở cơ sở này tới cơ sở khác khám, thông tin Bệnh nhân phải đƣợc nhập lại, 

gây khó khăn trong việc khớp, đồng bộ dữ liệu giữa các đối tƣợng. 

Để giải quyết vấn đề này, hệ thống tổng thể ứng dụng CNTT trong quản lý 

Y tế đề xuất giải pháp xây dựng tập trung hệ thống cấp mã định danh Y tế (Master 

Patient Index) và quản lý thông tin ngƣời bệnh: 

- Thống nhất CSDL dân cƣ toàn hệ sinh thái. Tất cả các đối tƣợng tham gia 

KCB, tiêm chủng dù là công lập hay ngoài công lập đều đƣợc lƣu trữ thông tin 

hành chính tại CSDL của Hệ thống quản lý Dân cƣ toàn tỉnh.. 

- Gán cho mỗi đối tƣợng tham gia KCB một mã số định danh duy nhất. Mã 

số này sẽ theo đối tƣợng suốt đời. 

3.2.4. Gateway trao đổi dữ liệu Y tế 

Mô hình trao đổi dữ liệu Y tế nói chung và các thông tin hồ sơ Bệnh án nói 

riêng đƣợc thực hiện qua cổng trao đổi thông tin. Có hai hình thức trao đổi thông 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DANH MỤC DÙNG CHUNG

CSDL Danh mục 

dùng chung toàn 

Tỉnh

API tra cứu 

danh mục 

theo mã

API đồng bộ 

danh mục

A
P

I 
M

a
n
ag

er

CÁC PHẦN MỀM DỊCH VỤ VỀ Y 

TẾ

CSDL danh mục 

dùng chung

API 

đồng bộ 

danh 

mục 

định kỳ

Giao diện ngƣời sử dụng

Tầng tác nghiệp

Sử dụng dịch vụ

Tra cứu trực tuyến

API Manager

Tra cứu

danh mục theo mã

X
M

L

WebService

X
M

L

Cổng thông tin điện 

tử ngành Y tế
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tin 

- Mô hình khai thác thông tin dữ liệu tập trung: đƣợc thực hiện thông qua 

việc tích hợp ứng dụng Web Service 

- Mô hình trao đổi dữ liệu hồ sơ Bệnh án giữa các cơ sở và với Trung tâm dữ 

liệu 

 

Mô hình hệ thống trao đổi dữ liệu bệnh án 

Mô hình kết nối, liên thông giữa các Bệnh viện bao gồm 3 thành phần:  

- Cổng thông tin Bệnh án tập trung (EMR Gateway) là nơi thu nhận và lƣu 

trữ dữ liệu tập trung hồ sơ bệnh án bệnh nhân của cả Bệnh viện Trung tâm và Cơ 

sở Y tế. Cổng thông tin này bao gồm các thành phần chính sau: 

o Hệ thống CSDL tập trung của toàn bệnh viện 

o Danh mục chuẩn hóa dùng chung giữa các hệ thống phần mềm Quản lý 

bệnh viện 

o Cổng thu nhận dữ liệu theo chuẩn HL7 do các hệ thống phần mêm Quản 

lý bệnh viện gửi đến thông qua hệ thống Chuyển đổi dữ liệu bệnh viện - 

HL7CORE 

- Các hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện (HIS)  đƣợc cài đặt tại Bệnh 

viện 

- Hệ thống chuyển đổi / trao đổi dữ liệu HL7 (HL7CORE): là khối trung 

gian, thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các hệ thống HIS, chuẩn hóa dữ liệu, 

đồng bộ về CSDL Trung tâm 
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Trong mô hình này, Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện có thể đƣợc xây 

dựng bởi nhiều đơn vị khác nhau. Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu của HIS vẫn 

đƣợc cài đặt triển khai theo mô hình của các nhà cung cấp giải pháp. Hệ thống 

phần mềm HL7CORE sẽ thực hiện nhiệm vụ thu thập, đồng bộ dữ liệu về CSDL 

Trung tâm. Tuy nhiên để đảm bảo việc chuẩn hóa trao đổi dữ liệu, các phần mềm 

HIS này cần đảm bảo một số yêu cầu 

- Hồ trợ hệ thống Bệnh án điện tử (tất cả các mẫu hồ sơ bệnh án do Cục 

khám chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành) 

- Có khả năng kết xuất (export) / nhập các dữ liệu (import)  dữ liệu bệnh án 

điện tử theo đúng qui chuẩn HL7. 

Các hạng mục trong việc số hóa dữ liệu và liên kết dữ liệu của hệ sinh thái y 

tế thông minh đƣợc đầu tƣ theo đề án triển khai đô thị thông minh của tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

4. Triển khai ứng dụng cho hệ sinh thái y tế thông minh 

4.1. Mô hình hệ thống ứng dụng chuyên ngành 

Với các lĩnh vực chuyên môn và việc phân chia các ứng dụng theo từng 

nhóm đối tƣợng phục vụ, hệ thống ứng dụng chuyên ngành đƣợc mô tả nhƣ sau: 

 

Hệ thống các ứng dụng chuyên ngành 

Hệ thống ứng dụng chuyên ngành đƣợc chia thành 3 nhóm, trong đó các ứng 
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dụng nghiệp vụ liên quan tới Dƣợc và Mỹ phẩm đƣợc tổ chức trong Nhóm ứng 

dụng Dự phòng - Kiểm nghiệm. 

Hệ ứng dụng bao gồm cả các ứng dụng đã đƣợc triển khai theo chƣơng trình 

của Bộ Y tế. Các ứng dụng này cùng thuộc trong quy hoạch ứng dụng CNTT của 

Tỉnh và sẽ đƣợc triển khai tích hợp kết xuất dữ liệu: 

- Hệ thống báo cáo giám sát Bệnh truyền nhễm 

- Hệ thống quản lý thông tin Tiêm chủng 

Thông tin mô tả sơ bộ về các hệ thống nhƣ sau: 

TT TÊN ỨNG DỤNG MÔ TẢ 

1 Hệ thống Quản lý Kiểm 

nghiệm thuốc – thực 

phẩm, mỹ phẩm 

Phần mềm quản lý, giám sát hỗ trợ công tác 

kiểm nghiệm Thuốc, thực phẩm và Mỹ phẩm 

phục vụ công tác quản lý thông tin quá trình 

kiểm từ khâu quản lý mẫu, xác định chất lƣợng, 

ghi nhận kết quả. 

Phần mềm là đầu vào quan trọng cho hệ thống 

cấp phép lƣu hành Dƣợc, cấp phép sản xuất, 

nhập khẩu, phân phối và kinh doanh Thuốc và 

Mỹ phẩm  

2 Hệ thống Kiểm dịch Y tế Phần mềm quản lý, giám sát hỗ trợ công tác 

kiểm dịch tại các cửa khẩu trong quá trình xuất 

nhập cảnh tại các cửa khẩu 

Các đối tƣợng sẽ đƣợc kiểm dịch và đƣợc ghi 

nhận thông tin bao gồm  

- Ngƣời (hành khách  chuyển qua cửa 

khẩu),  

- Hàng hóa,  

- Phƣơng tiện: tàu bay, tàu thuyền 

- Hài cốt, thi thể, tro cốt, mẫu vi sinh y 

học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ 

thể 

3 Hệ thống Phòng chống 

HIV / AIDS 

quản lý theo dõi, tổng hợp tình hình của các 

trƣờng hợp có khả năng mắc HIV / AIDS bao 

gồm quản lý thông tin đối tƣợng, trƣờng hợp 

bệnh, các kết quả thực hiện xét nghiệm phát 

hiện sớm. 

Phần mềm tập trung vào các nghiệp vụ quan 

trọng của phòng chống HIV / AIDS là Giám sát 
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theo dõi các chƣơng trình và Thực hiện chƣơng 

trình phát hiện phòng chống HIV/AIDS 

Quản lý các chƣơng trình khám điều trị bệnh 

trong phòng chống / dự phòng lây nhiễm HIV; 

- Quản lý đối tƣợng bao gồm cả đối tƣợng 

nhiễm HIV, các đối tƣợng trong nhóm 

nguy cơ cao 

- Quản lý Khám, Xét nghiệm HIV, bao 

gồm: Xét nghiệm sàng lọc HIV, xét 

nghiệm chẩn đoán HIV, xét nghiệm chẩn 

đoán sớm HIV cho trẻ dƣới 18 tháng tuổi. 

- Quản lý các chƣơng trình can thiệp giảm 

tác hại 

- Quản lý chƣơng trình Điều trị, chăm sóc 

và dự phòng lây truyền HIV bao gồm: 

điều trị bằng thuốc kháng HIV; dự phòng, 

điều trị lao; dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con; 

4 Quản lý Tiêm chủng và 

sử dụng Vắc xin 

Hệ thống quản lý tổng thể, toàn diện công tác 

quản lý tiêm chủng một cách thuận tiện, chính 

xác trong đó lấy ngƣời đƣợc tiêm làm trung 

tâm. Hệ thống có khả năng quản lý đƣợc quá 

trình tiêm chủng suốt đời của 1 ngƣời từ khi 

sinh ra, dù có thay đổi địa điểm tiêm hay nơi ở, 

quản lý đầy đủ công tác tiêm chủng ở cả 4 cấp, 

đến từng điểm tiêm chủng, cả tiêm trong 

chƣơng trình tiêm chủng mở rộng và dịch vụ, 

quản lý đƣợc toàn bộ các khâu trong quy trình 

tiêm 

5 Quản lý Bệnh truyền 

nhiễm 

Hệ thống quản lý tổng thể, toàn diện, chi tiết tới 

từng trƣờng hợp bệnh, thông tin ổ dịch, tình 

hình xử lý dịch bệnh. Hệ thống bao gồm các 

báo cáo đáp ứng nhu cầu về quản lý và báo cáo 

theo yêu cầu của thông tƣ 54/2015/TT-BYT 

6 Bệnh không lây nhiễm 

truyền nhiễm 

Hệ thống quản lý theo dõi, tổng hợp tình hình 

của các trƣờng hợp có khả năng mắc các bệnh 

không lây nhiễm nhƣ bệnh bao gồm ung thƣ, 

bệnh tim mạch, đái tháo đƣờng, bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh 
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không lây nhiễm khác 

7 Quản lý Giám sát tai nạn 

thƣơng tích 

Hệ thống Báo cáo giám sát thông tin đầy đủ, 

đúng hạn và chính xác số liệu mắc, tử vong do 

tai nạn thƣơng tích (tai nạn giao thông, tai nạn 

lao động, đuối nƣớc và tai nạn thƣơng tích trẻ 

em, ngƣời già) tại các cơ sở y tế và cộng đồng;  

Bên cạnh chức năng báo cáo, hệ thống cho phép 

phân tích đánh giá các yếu tố nguy cơ gây 

thƣơng tích cho từng loại hình tai nạn thƣơng 

tích tại cộng đồng và hiệu quả các biện pháp can 

thiệp 

8 Quản lý Y tế học đƣờng Hệ thống quản lý theo dõi, tổng hợp tình hình 

công tác y tế trƣờng học, bao gồm: giám sát 

việc thực hiện quy định về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, môi trƣờng học tập, chăm sóc y tế có 

liên quan tới sức khỏe của học sinh trong trƣờng 

học, quản lý thông tin các chƣơng trình khám 

sức khỏe định kỳ, theo dõi sức khỏe định kỳ của 

học sinh 

9 Y tế lao động Hệ thống quản lý theo dõi, tổng hợp tình hình 

công tác quản lý Y tế lao động đƣợc thực hiện 

tại các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động. 

Các nghiệp vụ cần quản lý chính bao gồm: 

- Danh sách ngƣời lao động trên địa bản 

tỉnh, danh sách ngƣời mắc bệnh lao động 

- Quản lý thông tin khám sức khỏe trƣớc 

khi làm việc 

- Quản lý thông tin khám định kỳ phát hiện 

bệnh nghề nghiệp 

- Quản lý khám chữa bệnh cho lao động đã 

mắc bệnh nghề nghiệp 

- Điều tra bệnh nghề nghiệp và hệ thống 

báo cáo chuyên môn 

10 Quản lý các chƣơng 

trình chăm sóc sức khỏe 

ban đầu 

Hệ thống quản lý theo dõi, giám sát tình hình 

thực hiện các chƣơng trình chăm sóc sức khỏe 

ban đầu đƣợc thực hiện tại đại phƣơng bao gồm 

- Chƣơng trình Phong 
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- Chƣơng trình lao 

- Chƣơng trình tâm thần 

- Chƣơng trình vi chất dinh dƣỡng 

(Vitamin A, Sắt, Iôt) 

- Chƣơng trình phòng chống đái tháo 

đƣờng 

- Chƣơng trình phòng chống Suy dinh 

dƣỡng 

- Chƣơng trình KHHGD 

- Chƣơng trình SKSS 

- Nghiệp vụ điều trị và phục hồi chức năng 

Về nghiệp vụ, quản lý các công việc bao gồm 

- Quản lý khám và phát hiện đối tƣợng, 

phân phối đối tƣợng về đơn vị cấp dƣới 

- Quản lý các đối tƣợng bệnh nhân thuộc 

chƣơng trình 

- Quản lý hoạt động khám chữa bệnh, phát 

thuốc cho các đối tƣợng thuộc chƣơng 

trình (bao gồm cả dự phòng thuốc, quản 

lý kho thuốc theo chƣơng trình) 

- Hệ thống báo cáo 

11 Hệ thống Quản lý Bệnh 

viện 

Hệ thống quản lý theo dõi, quản lý tổng thể các 

hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở khám 

chữa bệnh. Hệ thống phải đảm bảo phù hợp các 

các quy mô điều trị khác nhau của cơ sở bao 

gồm: 

- Phòng khám 

- Các bệnh viện huyện, quận 

- Các bệnh viên chuyên khoa tỉnh 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Các Trung tâm Y tế có chức năng khám 

bệnh và điều trị 

Về nghiệp vụ, quản lý các 2 nhóm 

- Quản lý nhóm nghiệp vụ Khám chữa 

bệnh tại các cơ sở bao gồm: Tiếp đón, 

khám bệnh và điều trị ngoại trú, điều trị 



70 

 

 

nội trú, Tiếp nhận và quản lý kết quả cận 

lâm sàng, dƣợc và Vật tƣ Y tế, Phẫu thuật 

thủ thuật, Viện phí,… 

- Nhóm các ứng dụng hỗ trợ: Quản lý cán 

bộ công chức, quản lý Trang thiết bị, tài 

sản, hệ thống báo cáo,… 

12 Y tế Xã phƣờng Hệ thống quản lý theo dõi, quản lý tổng thể các 

hoạt động các Trạm Y tế phƣờng xã. Hệ thống 

tập trung vào việc quản lý nghiệp vụ khám chữa 

bệnh tại các cơ sở bao gồm: 

- Tiếp đón, khám bệnh 

- Quản lý Điều trị nội trú 

- Quản lý Dƣợc và Vật tƣ sử dụng tại Trạm 

- Quản lý Viện phí 

13 Hệ thống quản lý Xét 

nghiệm 

Là phần mềm Quản lý kết nối máy xét nghiệm 

đƣợc thiết kế quản lý hiệu quả các hoạt động xét 

nghiệm, và có thể cung cấp thêm các dịch vụ 

giá trị gia tăng khác nhƣ theo dõi tình hình hoạt 

động của phòng xét nghiệm từ xa, trả kết quả 

xét nghiệm qua LAN hoặc internet, website, 

SMS ... 

Phần mềm có thể kết nối với hầu hết các máy 

xét nghiệm trên thị trƣờng.  

Phần mềm LIS cần đƣợc thiết kế mở, cho phép 

trao đổi, đồng bộ thông tin với các phần mềm 

Quản lý Bệnh viện khác nhau cũng nhƣ kết nối 

mặc định tới hệ thống HIS 

14 Hệ thống quản lý Chẩn 

đoán hình ảnh 

Phần mềm quản lý/kết nối với các máy CĐHA 

cho các máy siêu âm, nội soi, X-quang số, CT, 

MRI, máy thăm dò chức năng ... dùng để lấy 

hình ảnh từ các máy, lƣu trữ, xử lý ảnh và các 

chức năng quản lý thông thƣờng khác. Phần 

mềm còn có các chức năng cao cấp nhƣ lƣu ảnh 

trên máy chủ, lƣu trên website hay truyền ảnh 

tới một máy tính khác để hội chẩn. 

Phần mềm cần hoạt động tốt với hầu hết các 

loại máy CĐHA, với điều kiện đơn giản máy đó 

cổng kết nối đƣa hình ảnh vào máy tính, từ các 
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loại máy soi thế hệ (VD máy soi cổ tử cung, 

kính hiển vi có lắp camera ...) đến các máy tầm 

trung nhƣ máy siêu âm, nội soi, hay các máy 

cao cấp nhƣ CT, MRI. Kể cả một số máy đặc 

thù khác nhƣ máy đo loãng xƣơng, máy thăm dò 

chức năng và định hƣớng chẩn đoán (VD 

DDFAO ...), máy điện tim, điện não đồ, lƣu 

huyết não cũng có thể sử dụng phần mềm này. 

15 Hồ sơ sức khỏe điện tử Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử đƣợc hiểu là 

tổng hợp toàn bộ thông tin quá trình sức khỏe, 

bệnh lý, bệnh sử của bệnh nhân cùng với diễn 

biến, quá trình điều trị của bệnh nhân. 

Tích hợp trong phần mềm hệ thống Bác sĩ gia 

đình cho phép khám chữa bệnh từ xa thông qua 

các thiết bị y tế kết nối với các thiết bị thông 

minh để truyền tải các dữ liệu sức khỏe của 

ngƣời bệnh về hệ thống để cơ sở y tế có thể 

chuẩn đoán và có phát đồ điều trị cụ thể cho 

bệnh nhân. 

Theo mô hình HL7.Org và HIMSS phần mềm 

Quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm các 

nhóm chức năng quản lý nhƣ sau 

- Quản lý thông tin bệnh nhân (Patient 

Demorgraphic): quản lý các thông tin 

hành chính, bệnh sử bệnh nhân, dị ứng 

- Quản lý các hồ sơ sức khỏe cá nhân trong 

cuộc sống: 

o Hồ sơ tiêm chủng 

o Hồ sơ sử dụng vacxin – các vi chất 

dinh dƣỡng 

o Hồ sơ Y tế học đƣờng 

o Hồ sơ khám sức khỏe lao động 

o Hồ sơ theo dõi bệnh nghề nghiệp 

o Hồ sơ điều trị các mãn tính 

- Quản lý thông tin Hồ sơ điều trị, bệnh án 

(Health information and data, Document 

and Image Management).  

- Hệ thống báo cáo và thống kê (Statistics 
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and Reporting) phục vụ chuyên môn 

nghiên cứu, chuyển giao 

16 Dân số KHHGĐ và Bản 

đồ dân số điện tử 

Hệ thống phần mềm đƣợc xây dựng,  tổ chức 

thống nhất từ Trung ƣơng đến địa phƣơng nhằm 

cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, 

số liệu chuyên ngành Dân số - KHHGĐ, đáp 

ứng yêu cầu quản lý, điều hành công tác Dân số 

- KHHGĐ tại các cấp. 

Hệ thống phần mềm nhằm mục tiêu xây dựng 

kho dữ liệu điện tử về Dân số - KHHGĐ. Kho 

dữ liệu điện tử này có thể tổng hợp, tra cứu các 

số liệu Dân số - KHHGĐ trên toàn Tỉnh. Đặc 

biệt, hệ thống còn giúp để sử dụng khai thác 

thông tin một cách chính xác, hiệu quả về Dân 

số - KHHGĐ và các số liệu báo cáo dân cƣ theo 

nhu cầu của ngƣời dùng nhƣ: Dân số chia theo 

giới và địa bàn dân cƣ, Dân số và biến động dân 

số chia theo địa bàn dân cƣ, Danh sách công 

dân từ 18 tuổi trở lên, Danh sách trẻ em đến tuổi 

vào lớp 1, Danh sách nam thanh niên làm nghĩa 

vụ quân sự… Phần mềm cung cấp một công cụ 

khai thác thông tin khá linh hoạt là Tìm kiếm 

thông tin cá nhân hoặc hộ, quản lý cộng tác 

viên, quản lý bảng kê địa chỉ… 

Một số mô hình ứng dụng trong hệ thống ứng dụng chuyên ngành: 
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Mô hình quản lý hệ thống hồ sơ sức khỏe người dân 

 

Mô hình hệ thống hồ sơ sức khỏe người dân trong hệ sinh thái 

4.2. Mô hình hệ thống ứng dụng phục vụ cộng đồng 

Để phục vụ ngƣời dân, ngƣời bệnh, đƣa các dịch vụ Y tế đến gần với cộng 

đồng, hệ thống ứng dụng đề xuất 4 giải pháp phục vụ cộng đồng bao gồm: 
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Mô hình nhóm dịch vụ cộng đồng 

Thông tin mô tả sơ bộ về các hệ thống nhƣ sau: 

TT TÊN ỨNG DỤNG MÔ TẢ 

1 Sổ tiêm chủng  Ứng dụng cung cấp các thông tin cần thiết về 

lịch tiêm chủng của bản thân, của con em mình 

một cách đơn giản, hiệu quả. Bên cạnh lịch 

tiêm, ứng dụng cần cung cấp các dịch vụ cho 

phép ngƣời sử dụng có thể chủ động đăng kí 

ngày tiêm tại địa phƣơng phù hợp với công việc 

và thời gian công tác của bản thân 

2 Hồ sơ sức khỏe điện tử  Hệ thống thu thập dữ liệu khám chữa bệnh từ 

nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để tổng hợp dữ 

liệu cho quản lý Hồ sơ sức khỏe ngƣời dân. 

- Đối với cán bộ y tế có cái nhìn tổng thể 

về sức khỏe của từng ngƣời dân trên địa 

bàn quản lý cả về quá trình khám bệnh, 

tiêm chủng, sức khỏe, sinh đẻ (nếu có)…. 

để đƣa ra các quyết định về việc chăm 

sóc, đánh giá sức khỏe của ngƣời dân 

- Đối với cán bộ quản lý tổng hợp đƣợc 

tình hình sức khỏe của địa bàn mình quản 

lý hoặc cả 1 khu vực (thôn, xóm, xã, 

quận, tỉnh) hoặc từng cá nhân, tổng hợp 

phân tích đƣợc số liệu tự động 

Đối với ngƣời dân tra cứu các thông tin: lịch sử 

hồ sơ sức khỏe, các dịch vụ y tế, đội ngũ y bác 

sĩ, đặt câu hỏi tƣ vấn sức khỏe, sử dụng 

thuốc…. theo dõi các công tác truyền thông 



75 

 

 

công tác chăm sóc sức khỏe 

3 Bản đồ Y tế - bản đồ 

dịch bệnh 

Dịch vụ bản đồ số, cho phép ngƣời dân truy 

cập, định vị và tìm kiếm thông tin vị trí về các 

Bệnh viện, phòng khám, Trạm Y tế gần nơi 

mình đang sống, cƣ trú. Hệ thống Bản đồ thông 

tin Y tế là hệ thống mở, cho phép tích hợp nhiều 

lớp dữ liệu bản đồ nhằm phục vụ các mục đích 

cảnh báo thông tin nhanh chóng, kịp thời cho 

ngƣời dân về thông tin bệnh dịch, thông tin các 

điểm tiêm chủng,… trên địa bàn nơi ngƣời dân 

sinh sống 

4 Hệ thống thẻ Bệnh nhân 

thông minh và Cổng 

(Gateway) cấp mã Y tế 

dùng chung cho toàn 

tỉnh 

Thẻ Bệnh nhân thông minh đƣợc cấp cho mỗi 

ngƣời bệnh, ngƣời dân nhằm mục đích quản lý 

tập trung mã Y tế, khám chữa bệnh trong toàn 

ngành y tế Tỉnh. Thẻ Bệnh nhân thông minh 

chứa mã Y tế đƣợc định danh thay thế cho các 

hình thức thẻ, mã số khác: Sổ y bạ, thẻ bảo 

hiểm y tế, cụ thể bao gồm: (1) Trạm y tế xã; (2) 

Trung tâm y tế huyện; (3) Bệnh viện; (4) Điểm 

khám bệnh/cấp cứu di động (Xe cứu thƣơng); 

(5) Nhà thuốc và trong tƣơng lai có thể mở rộng 

đến các cơ sở khám chữa bệnh tƣ nhân. 

Bên cạnh đó, thẻ cũng đƣợc sử dụng với các 

mục đích nâng cao khác nhƣ 

- Thẻ Khám bệnh (Y bạ điện tử): Nhƣ sổ y 

bạ, lƣu thông tin khám chữa bệnh, tình 

hình sức khỏe của chủ thẻ. 

- Thanh toán: Kết nối với tài khoản ngân 

hàng, cung cấp và xác thực thông tin 

thanh toán tới Ngân hàng… 

Thẻ cũng đƣợc sử dụng để ngƣời dân tƣ vấn sức 

khỏe trực tiếp từ các Bác sĩ (Bác sĩ gia đình, 

trung tâm khám bệnh…) và các hình thức Khám 

chữa bệnh từ xa 

Hệ thống cấp Mã Y tế của bệnh nhân duy nhất 

đƣợc sử dụng chung giữa các cơ sở Y tế trên địa 

bản Tỉnh. Mã Y tế này sẽ đƣợc gắn liền với 

thông tin hồ sơ Y tế của Bệnh nhân trọn đời và 

là mã định danh duy nhất xác định Bệnh nhân 

đó  
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Cổng cấp mã bệnh nhân cung cấp dịch vụ và cơ 

chế sinh mã bệnh nhân động, có thể cấu hình 

đƣợc cho các phần mềm quản lý Bệnh nhân, 

khám chữa bệnh khác nhau đƣợc sử dụng tại 

các cơ sở Y tế. Mã này tồn tại song song với các 

Mã Bệnh nhân, mã lần khám đƣợc phần mềm 

sinh ra, giúp bổ trợ xác định bệnh nhân đó 

Các ứng dụng này đƣợc cung cấp ngƣời dân dƣới dạng các dịch vụ tới thông 

qua các hình thức cổng thông tin web, các ứng dụng di động đƣợc tải về trên thiết 

bị di động cá nhân. Với cổng Cấp mã Y tế đƣợc xây dựng dƣới dạng tiến trình dịch 

vụ cung cấp cho các ứng dụng khi khởi tạo thông tin Bệnh nhân sẽ truy vấn và gửi 

yêu cầu cấp mã để thống nhất Mã định danh duy nhất cho bệnh nhân 

4.3. Mô hình hệ thống ứng dụng phục vụ quản lý nhà nƣớc 

 

Mô hình nhóm ứng dụng quản lý nhà nước 

Nhóm ứng dụng phục vụ quản lý nhà nƣớc bao gồm các ứng dụng, nhóm 

ứng dụng đƣợc triển khai theo chƣơng trình của Bộ Y tế hoặc độc lập theo nhu cầu 

quản lý tại Sở để phục vụ công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan trực thuộc 

Sở. Để thực hiện các chức năng cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác điều 

hành, hỗ trợ quản lý, các ứng dụng này thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các 

ứng dụng chuyên ngành, thực hiện các phân tích, đánh giá. Bên cạnh đó là các dịch 

vụ hỗ trợ nhƣ phân tích dữ liệu, hiện thị dƣới dạng đồ thị biểu đồ, đƣa ra các cảnh 

báo cần thiết 

Nhóm ứng dụng này bao gồm Hệ thống báo cáo thông kê ngành Y tế đang 

đƣợc triển khai theo chƣơng trình của Bộ Y tế 

TT TÊN ỨNG DỤNG MÔ TẢ 

1 Báo cáo thống kê ngành 

Y tế 

Hệ thống báo cáo tổng hợp ngành Y tế tại địa 

phƣơng, đƣợc thiết kế linh hoạt cho phép tùy 

biến, hiệu chỉnh hệ thống báo cáo theo yêu cầu 

của từng giai đoạn 
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Hệ thống đƣợc xây dựng cho phép đáp ứng các 

hệ thống báo cáo cơ sau: 

- 10 biểu mẫu báo cáo thống kê y tế của xã, 

phƣờng, thị trấn bao gồm 

- 16 biểu mẫu báo cáo thống kê của huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Bên cạnh đó, hệ thống cho phép tổng hợp, kết 

xuất 8 Biểu mẫu báo cáo của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng 

2 Quản lý cơ sở y tế Quản lý tổng thể thông tin các cơ sở Y tế tại địa 

phƣơng bao gồm  

- Các Bệnh viện công lập, tƣ nhân  

- Các phòng khám tƣ, phòng khám đa khoa 

khu vực trực thuộc bệnh viện 

- Các Trạm Y tế 

- Các điểm tiêm chủng dịch vụ 

- Các đơn vị trực thuộc Sở: Trung tâm Y tế 

Dự phòng, các trung tâm Y tế huyện, các 

chi cục,... 

Hệ thống bao gồm các chức năng quản lý thông 

tin tổng thể của các đơn vị: 

- Quản lý Thông tin cơ bản của các cơ sở: 

tên, vị trí, loại cơ sở 

- Quản lý Mô hình tổ chức của các đơn vị 

- Quản lý Thông tin nhân sự của cơ sở: 

thông tin cơ bản, trình độ chuyên môn, vị 

trí công việc, các biến động nhân sự theo 

từng giai đoạn 

- Quản lý các trang bị, phƣơng tiện, tài sản 

đƣợc cấp cho các cơ sở 

Hệ thống tích hợp bản đồ số cho phép theo dõi 

vị trí, phân bổ các cơ sở tại địa phƣơng 

3 Quản lý chỉ đạo tuyến Hệ thống quản lý hoạt động chỉ đạo tuyến cho 

các cơ sở y tế đƣợc phân cấp thẩm quyết và có  

chức năng chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, 

chữa bệnh theo các quy định bao gồm: các bệnh 

viện, viện nghiên cứu có giƣờng bệnh trực 
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thuộc Sở Y tế và một số các bệnh viện hạng 1 

của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng.  

Hệ thống bao gồm các chức năng theo dõi hoạt 

động chỉ đạo tuyến của các cơ sở 

- Chức năng Theo dõi kế hoạch, tổ chức, 

điều phối và quản lý tập trung công tác 

chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ của 

các Cơ sở Y tế trên địa bàn Tỉnh 

- Chức năng Theo dõi, giám sát, kiểm tra 

đánh giá công tác chỉ đạo chuyên môn và 

hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dƣới của 

các Cơ sở Y tế 

Chức năng theo dõi, tra cứu thông tin các hoạt 

động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào 

tạo, chỉ đạo tuyến của các Cơ sở Y tế 

4 Quản lý thuốc và đấu 

thầu 

Hệ thống quản lý giúp cho các cơ sở y tế thực 

hiện việc quản lý đấu thầu thuốc hiệu quả và 

nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, phần 

mềm cung cấp các chức năng cho phép quản lý, 

theo dõi và chấm thầu tại địa phƣơng 

Hệ thống phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu chức 

năng nhƣ sau 

- Quản lý danh sách nhà thầu cung cấp 

thuốc  

- Quản lý kế hoạch đầu thầu thuốc 

- Quản lý danh mục dƣợc đấu thầu hỗ trợ 

phân chia theo gói thầu, nhóm thuốc 

- Quản lý thông tin gói thầu, nhóm thuốc, 

tích hợp khả năng kiểm tra nhóm thuốc 

phù hợp với quy định pháp luật, quản lý 

đầy đủ các thông tin gói thầu, giá gói 

thầu, nguồn vốn, 

- Quản lý thông tin hồ sơ dự thầu, nộp hồ 

sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà 

thầu 

- Quản lý đánh giá lựa chọn nhà thầu, tích 

hợp chức năng báo cáo , kết xuất dữ liệu 

để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
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- Quản lý giám định, thẩm định kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu của các cơ sở Y tế 

- Quản lý trạng thái, phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu 

- Hệ thống báo cáo theo quy định báo cáo 

quản lý điều hành theo yêu cầu 

- Các báo cáo quản lý điều hành 

5 Quản lý trang thiết bị y 

tế - Công trình Y tế 

Hệ thống hỗ trợ việc quản lý trang thiết bị y tế 

bao gồm: Phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, 

lƣu hành, mua bán, cung cấp dịch vụ trang thiết 

bị y tế; thông tin, nhãn trang thiết bị y tế và 

quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở 

y tế 

Hệ thống cung cấp các tính năng 

 Quản lý Trang thiết bị Y tế 

- Quản lý, phân loại trang thiết bị y tế (theo 

qui định của Chính phủ chia thàhn 2 

nhóm đƣợc phân làm 4 loại dựa trên mức 

độ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thiết kế kỹ 

thuật và sản xuất các trang thiết bị y tế 

đó) 

- Quản lý danh sách các cơ sở sản xuất 

trang thiết bị y tế: thông tin cơ sở, ngƣời 

quản lý, các trang thiết bị sản xuất 

- Quản lý tình trạng công bố đủ điều kiện 

sản xuất trang thiết bị y tế của các cơ sở 

- Quản lý trạng thái chứng nhận đăng ký 

lƣu hành đối với trang thiết bị y tế của 

các cơ sở sản xuất: thông tin trạng thái,  

Số lƣu hành của trang thiết bị y tế, tổ 

chức đƣợc đứng tên công bố tiêu chuẩn 

- Quản lý mua bán thiết bị Y tế tại các cơ 

sở 

- Quản lý nhập khẩu trang thiết bị y tế 

- Quản lý sử dụng trang thiết bị Y tế tại các 

cơ sở: danh mục thiết bị, tình hình trạng 

thái hoạt động của thiết bị  

 Quản lý Công trình Y tế 
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- Quản lý danh mục các công trình Y tế 

đang hoạt động, đƣợc xây dựng trên địa 

bàn Tỉnh 

- Quản lý thông tin chi tiết các công trình 

Y tế (kế hoạch khối lƣợng đầu tƣ và xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp công trình) 

- Quản lý giám sát kế hoạch đầu tƣ xây 

dựng theo tiến độ của các công trình theo 

thẩm quyền quản lý 

6 Quản lý nghiên cứu khoa 

học ngành Y tế 

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và các 

dự án sản xuất thử nghiệm tại các cơ sở trực 

thuộc 

Các chức năng bao gồm 

- Phân loại, xác định các loại đề tài, dự án 

sản xuất 

- Quản lý hồ sơ đăng ký tham gia tuyển 

chọn, xét chọn (chức năng của Bộ) 

- Quản lý thông tin các đề tài: tổ chức, cá 

nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử 

nghiệm 

- Quản lý trạng thái, thông tin các đợt kiểm 

tra, giám sát về đề tài nghiên cứu khoa 

học 

- Quản lý hồ sơ, quá trình nghiệm thu, các 

kết quả thực hiện đề tài, dự án thử 

nghiệm 

4.4. Nâng cấp các hệ thống dùng chung của tỉnh phục vụ cho hệ sinh thái 

Kế thừa những ứng dụng dùng chung của tỉnh, tuy nhiên trong quá trình phát 

triển hệ sinh thái y tế thông minh cũng cần sử dụng và nâng cấp hệ thống ứng dụng 

này nhằm phục vụ tốt nhất trong công tác vận hành, quản lý của ngành y tế. Một số 

ứng dụng cần nâng cấp trong thời gian tới nhƣ sau: 

TT SẢN PHẨM MÔ TẢ 

1 Quản lý văn bản 

và điều hành - tích 

hợp chữ ký số 

Hệ thống phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp tại 

đơn vị, bao gồm các nghiệp vụ chính: Quản lý văn 

bản đến, đi; trình ký văn bản; quản lý công việc, hồ 

sơ công việc; lịch làm việc và các quản lý hành chính 

khác nhƣ: văn phòng phẩm, lịch điều xe, đăng ký vào 
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ra; quản lý phòng ban đơn vị...  

Hệ thống còn đóng một vai trò nhƣ một thƣ viện điện 

tử nội bộ cho đơn vị để tra cứu danh bạ cán bộ, quy 

trình, quy định đã đƣợc ban hành, tin tức truyền 

thông nội bộ. 

2 Quản lý cán bộ 

công chức 

Hệ thống đƣợc xây dựng tuân thủ theo qui trình và 

các nghiệp vụ xử lý theo yêu cầu của Bộ Nội Vụ với 

các tùy biến linh hoạt phù hợp với mô hình quản lý 

và tổ chức của các đơn vị. Hệ thống cho phép quản lý 

các nghiệp vụ trong vòng đời một cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên của bệnh viện bao gồm từ khâu 

tuyển dụng, đến quá trình công tác, nghỉ hƣu/thôi 

việc, từ trần. 

3 Quản lý Tài sản Quản lý Tài sản là sản phẩm phần mềm chuyên phục 

vụ công tác quản lý tài sản cố định đích danh & quản 

lý tài sản cố định theo số lƣợng dành cho Sở và  các 

đơn vị trực thuộc. QLTS đáp ứng hầu nhƣ mọi yêu 

cầu nghiệp vụ quản lý tài sản và giúp các đơn vị theo 

dõi mọi biến động tài sản trong toàn đơn vị một cách 

tập trung và tức thời tại trung tâm. Hệ thống QLTS 

hỗ trợ việc quản lý đầy đủ và chi tiết các loại tài sản 

từ tài sản cố định hữu hình nhƣ máy móc thiết bị, các 

vật dụng và phƣơng tiện lao động có giá trị nhỏ nhƣ 

bàn ghế, thiết bị văn phòng… Hệ thống cho phép 

theo dõi mọi biến động theo suốt vòng đời của tài sản 

từ khâu mua sắm, đăng ký đƣa vào sử dụng, di 

chuyển vị trí, thay đổi ngƣời sử dụng, sửa chữa/nâng 

cấp, tách/nhập tài sản, cho đến lúc tài sản đƣợc thanh 

lý. 

4 Hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến 

Để đáp ứng một số nhu cầu trong hệ sinh thái, hệ 

thống dịch vụ công cũng cần tích hợp các module 

mới để kết nối với hệ sinh thái, các ứng dụng dành 

cho thiết bị di động...  

5 Hệ thống ý kiến 

chỉ đạo và điều 

hành 

Hệ thống này giúp cho hệ sinh thái có thể thực hiện 

việc luân chuyển các công văn chỉ đạo và điều hành 

từ các cơ quan chuyên môn liên quan trong hệ sinh 

thái y tế thông qua trục tích hợp dữ liệu của hệ sinh 

thái gửi tới các đơn vị thực hiện. 

5. Công tác tuyên truyền, đào tạo hƣớng dẫn nghiệp vụ 
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5.1. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về hệ 

sinh thái y tế thông minh đƣợc xây dựng nhằm cung cấp công khai thông tin và tạo 

môi trƣờng giao tiếp, cung ứng dịch vụ thông minh trên môi trƣờng mạng của các 

CQNN phục vụ cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và xã hội.  

- Tuyên truyền rộng rãi và vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

tham gia dịch vụ đô thị thông minh nhằm nâng cao chất lƣợng cuộc sống, xã hội 

văn minh. 

- Tuyên truyền các ƣu điểm, lợi ích hiện tại và lợi ích tƣơng lai của công 

dân, tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ của hệ sinh thái y tế thông minh. 

- Tuyên truyền, cung cấp các thông tin về tầm quan trọng hệ sinh thái y tế, 

các chính sách, chủ trƣơng của Đảng về đô thị thông minh, về lộ trình xây dựng hệ 

sinh thái y tế thông minh và đô thị thông minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Các hình thức tuyên truyền bao gồm:  

- Xây dựng chuyên trang tuyên truyền tập trung của tỉnh.  

- Truyên truyền trên phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

- Tuyên truyền bằng hình thức trực quan. 

Hình thức triển khai: Chƣơng trình công tác, kế hoạch. 

5.2. Đào tạo, hƣớng dẫn nghiệp vụ 

 Trên cơ sở các ứng dụng đƣợc triển khai trong đề án, tổ chức xây dựng các 

lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, hƣớng dẫn nghiệp vụ sử dụng phần mềm 

trong hệ sinh thái y tế từ ngƣời dân, tổ chức tới cán bộ CCVC làm công tác quản lý 

và công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 
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PHẦN V. 

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đánh giá tính khả thi 

Dự án Xây dựng kiến trúc nền hệ sinh thái y tế thông minh của ngành Y tế 

sau khi đƣợc triển khai sẽ góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT tại 

các đơn vị thuộc ngành, đảm bảo việc kết nối trao đổi thông tin giữa các đơn vị.  

Nâng cao đƣợc hiệu xuất hoạt động, cũng nhƣ chất lƣợng truyền thông y tế, 

nghiệp vụ và quản lý ngành. Hạn chế, từng bƣớc đẩy lùi đƣợc tiêu cực, do số liệu 

đƣợc công khai minh bạch, số liệu có tính đối chiếu, ràng buộc trong ngành. Tinh 

giảm và sử dụng tối ƣu đƣợc nguồn nhân lực, do hệ thống tƣ động hóa ở nhiều 

khâu. 

Giúp ban lãnh đạo, cũng nhƣ từng bộ phận thấy rõ tính chất quản lý của đơn 

vị mình. Hệ thống giúp ngƣời quản lý nhanh chóng có đƣợc phƣơng án và giải 

pháp trong những tình huống phát sinh. Thông qua ứng dụng CNTT mà cụ thể là 

xây dựng hệ thống lƣu chuyển sẽ góp phần giảm chi phí cũng nhƣ tăng cƣờng năng 

lực công tác quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. 

Hệ thống sau khi triển khai sẽ kết nối, truy xuất dữ liệu đồng bộ, thống nhất. 

Hiện đại hóa đƣợc công tác quản lý toàn ngành. Xây dựng đƣợc nền khung 

kiến trúc CNTT để phát triển đồng bộ và bền vững cho ngành. Tổng hợp số liệu 

thống kê, báo cáo một cách nhanh chóng, chính xác. Tiện lợi cho việc chuyển nhận 

dữ liệu nội bộ ngành. 

2. Lộ trình triển khai 

TT Nội dung Phạm vi 
Thời gian 

(dự kiến) 

1 
Xây dựng khung kiến trúc hệ sinh 

thái y tế thông minh 

Ngành y tế tỉnh thừa 

Thiên Huế 
2018-2019 

2 
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng và hệ 

thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

Các bệnh viện, CSYT, 

trung tâm dữ liệu 
2019-2020 

3 
Số hóa dữ liệu, liên kết với các 

ngành 

Dữ liệu ngành y tế, các 

ngành liên quan tới hệ 

sinh thái y tế  

2019-2022 

4 
Triển khai ứng dụng hệ sinh thái y 

tế thông minh 

Ngành y tế tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
2019 - 2025 

4.1 
Triển khai hệ thống ứng dụng 

chuyên ngành 

Ngành y tế tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
2019 - 2025 

4.2 Triển khai hệ thống ứng dụng phục Địa bàn thành phố Huế 2019-2020 
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TT Nội dung Phạm vi 
Thời gian 

(dự kiến) 

vụ công cộng và các vùng lân cận 

4.3 
Triển khai hệ thống ứng dụng phục 

vụ quản lý nhà nƣớc 

Ngành y tế tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
2019 -2025 

5 
Công tác truyền truyền, đào tạo, 

chuyển giao 

Toàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
2018-2025 

3. Tổ chức thực hiện  

3.1. Sở Y tế 

Tham mƣu cho lãnh đạo tỉnh các vấn đề liên quan đến chiến lƣợc, quy 

hoạch, chƣơng trình, dự án CNTT trong việc xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh 

với chức năng là cơ quan quản lý ngành, đảm bảo sự đồng bộ của toàn bộ hệ 

thống. 

Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về CNTT trong xây dựng hệ sinh 

thái y tế thông minh của mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài 

chính trong việc định hƣớng phát triển hệ sinh thái y tế thông minh phù hợp với 

việc phát triển đô thị thông minh, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chƣơng 

trình, dự án hệ sinh thái y tế thông minh trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế xem xét, phê duyệt. 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh các 

nhiệm vụ trong Chƣơng trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực CNTT. 

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì trong công tác xây dựng đề cƣơng, 

hoạch định chính sách trong việc phát triển hệ sinh thái y tế thông minh phù hợp 

với mục tiêu chung để phát triển đô thị thông minh. 

Chủ trì tƣ vấn, tham mƣu cho Sở Y tế trong việc phát triển các ứng dụng phù 

hợp với hệ sinh thái của ngành y tế. 

3.3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ  

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tƣ xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều 

kiện đảm bảo ƣu tiên bố trí kinh phí và cấp đủ kinh phí cho các chƣơng trình, dự 

án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hệ sinh thái y tế thông minh 

sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh theo Đề án đƣợc phê duyệt. Chủ trì, 
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phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kế hoạch triển khai các dự án 

hệ sinh thái y tế thông minh hàng năm cho tới năm 2020. Cân đối và huy động các 

nguồn vốn để đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân 

sách nhà nƣớc cho các dự án xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh; tổ chức triển 

khai các biện pháp nhằm tập trung các nguồn lực, thu hút mạnh mẽ đầu tƣ trong và 

ngoài nƣớc để đầu tƣ, phát triển công nghiệp CNTT. 

Chủ trì và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách linh hoạt khuyến khích các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tƣ vào lĩnh vực xây dựng ứng dụng thông minh trên địa bàn 

tỉnh. 

3.4 Các sở, ban, ngành khác 

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác chủ trì, thực hiện các dự án liên 

quan tới hệ sinh thái y tế thông minh trong lĩnh vực mình phụ trách. Chú trọng đảm 

bảo tuân thủ theo hƣớng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo sự kết 

nối, và chia sẻ số liệu. Triển khai dự án đƣợc duyệt theo đúng tiến độ. 

3.5. Các UBND huyện, thị xã, thành phố 

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan trong quá 

trình tổ chức thực hiện quảng bá, tuyên truyền cho ngƣời dân đƣợc biết về các 

chƣơng trình, dự án thuộc hệ sinh thái y tế thông minh trên địa bàn, đảm bảo tính 

thống nhất giữa ngành với địa phƣơng và của tỉnh.  

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, thực hiện các 

dự án ứng dụng và phát triển hệ sinh thái y tế thông minh trên địa bàn. 

3.6. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT 

Cần đâu tƣ nguồn nhân lực phù hợp, hiến kế, xây dựng chiến lƣợc đƣa ra các 

sản phẩm phần mềm, ứng dụng phù hợp với quy hoạch với định hƣớng phát triển 

hệ sinh thái y tế thông minh, vừa bảo đảm mục tiêu kinh doanh của đơn vị, vừa 

góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát 

triển CNTT nói riêng trong lĩnh vực y tế thông minh. 

3.6. Các tổ chức, đoàn thể 

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành liên quan 

vận động, tuyên truyền, nâng cao tri thức ứng dụng CNTT, các dịch vụ trong hệ 

sinh thái y tế thông minh. 
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PHỤ LỤC: 

Kinh phí thực hiện Đề án 

A. Các hạng mục kinh phí   

STT Tên hạng  mục Kinh phí (VNĐ) Nguồn vốn 

1 Xây dựng khung kiến trúc hệ sinh thái Y tế  1.000.000.000 Ngân sách tỉnh 

2 Xây dựng hạ tầng và hệ thống CSDL chuyên ngành 8.000.000.000 
Kinh phí sự nghiệp ngành y tế 

(Thuê dịch vụ) 

3 Số hóa dữ liệu và liên kết dữ liệu  

Ngân sách tỉnh 

(Kế hoạch triển khai đô thị thông 

minh) 

4 
Các ứng dụng phục vụ cho hệ sinh thái y tế thông 

minh 

45.000.000.000 
Xã hội hóa, các nguồn hỗ trợ khác 

5 Công tác truyền thông, đào tạo 2.000.000.000 Xã hội hóa, các nguồn hỗ trợ khác 

 Tổng cộng 56.000.000.

000 

 

Bằng chữ: Năm mươi sáu tỉ đồng chẵn./. 

B. Nguồn vốn đầu tƣ 

STT Nguồn kinh phí Kinh phí (VNĐ) 

1 Ngân sách tỉnh 1.000.000.000 

2 Kinh phí sự nghiệp ngành y tế 8.000.000.000 

3 Xã hội hóa 47.000.000.000 

 TỔNG CỘNG 56.000.000.000 
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