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KẾ HOẠCH 

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 

 

 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN 

Sở Y tế đã ban hành và triển khai, thực hiện nhiều văn bản để chỉ đạo đẩy 

mạnh phát triển ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử và bảo đảm an toàn thông 

tin mạng, cụ thể: 

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và 

y tế thông minh ngành Y tế Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 1161/QĐ-SYT 

ngày 25/9/2020 của Sở Y tế trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Y tế 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 của Sở Y tế. 

- Thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc triển khai tạo lập và quản lý hồ 

sơ điện tử sức khỏe toàn dân theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 

27/6/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Ban hành Kế hoạch số 1202/KH-SYT ngày 15/5/2019 của Sở Y tế về 

triển khai Chính phủ điện tử tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng đến 2025 theo Nghị Quyết 17/NQ-CP của Chính phủ. 

- Quyết định số 358/QĐ-SYT ngày 19/3/2018 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. 

- Quyết định số 1252/QĐ-SYT ngày 25/11/2019 của Sở Y tế về Kế hoạch 

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-

2025 tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Kế hoạch số 1492/KH-SYT ngày 08/6/2020 của Sở Y tế về thực hiện 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. 

- Quyết định số 1095/QĐ-SYT ngày 04/9/2020 của Sở Y tế về “Phê duyệt 

Dự 

thảo 

xin ý 

kiến 
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Chương trình Chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, 

định hướng đến 2030”. 

II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT  

2.1. Hạ tầng kỹ thuật 

2.1.1. Hạ tầng trang thiết bị 

Hạ tầng trang thiết bị CNTT tại các đơn vị về cơ bản đáp ứng bước đầu nhu 

cầu ứng dụng CNTT tại thời điểm hiện tại. Dự báo trong thời gian tới với việc 

đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT ngành y tế cộng với số lượng thiết bị 

sẽ lạc hậu, hư hỏng thì hạ tầng trang thiết bị CNTT hiện tại của các đơn vị sẽ 

không đủ đáp ứng nhu cầu. Hiện trạng trang thiết bị CNTT tại các đơn vị cụ thể 

như sau: 

- Về máy tính chỉ đạt tỷ lệ khoảng 24,7% so với tổng số công chức, viên 

chức và người lao động của các đơn vị. Tỷ lệ máy tính có cấu hình thấp được 

trang bị từ năm 2016, 2017 trở về trước chiếm tỷ lệ khoảng 18% so với tổng số 

máy tính hiện có. 

* Tuyến xã/phường/thị trấn 

Số lượng máy tính tại 145 TYT là: 356, bình quân 1 TYT có: 2,46 máy. 

Số lượng máy in tại 145 TYT là: 251, bình quân 1 TYT có: 1,73 máy. 

* Các đơn vị khám chữa bệnh 

- Tuyến huyện 

Số lượng máy tính tại các đơn vị là: 665. 

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

- Tuyến tỉnh 

Số lượng máy tính tại các đơn vị là: 285. 

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

* Các đơn vị trung tâm dự phòng và đơn vị quản lý nhà nước 

Số lượng máy tính tại các đơn vị là: 250. 

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

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

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

đã được trang cấp số lượng trang thiết bị phục vụ công tác hằng ngày. Tuy 

nhiên, do được đầu tư qua nhiều năm của nhiều dự án nên khá nhiều số lượng 

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

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

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

thiết bị sẽ phải trang cấp bổ sung thêm. 

- Về máy in đạt tỷ lệ 59,3% so với tổng số máy tính của các đơn vị, đây là 

tỷ lệ khá cao, cộng với việc đầu tư hoàn thiện mạng LAN sau này sẽ đáp ứng đủ 

nhu cầu của các đơn vị. 

- Về thiết bị lưu trữ điện (UPS) cho máy tính tại các đơn vị hầu hết chưa đủ 

đáp ứng, chiếm tỷ lệ khoảng 67% so với tổng số máy tính. Một số Bệnh viện có 

số lượng máy tính khá cao nhưng số lượng UPS lại rất thấp như: Bệnh viện y 

học cổ truyền và Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115. 

- 100% đơn vị được trang bị máy scan được trang bị khá với số lượng là 54 
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cái. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai các ứng dụng quản lý dùng 

chung của tỉnh. 

- Về máy chủ hiện nay là 16 máy, tập trung ở các đơn vị khám chữa bệnh. 

Để đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng thời gian tới nhất thiết phải đầu tư 

hệ thống máy chủ cho các đơn vị. Và các đơn vị chủ động thuê các ứng dụng 

phải triển khai trong mô hình thuê dịch vụ hạ tầng hoặc chuyển toàn bộ dữ liệu 

lên trung tâm dữ liệu của tỉnh. 

2.1.2. Hạ tầng mạng 

 
Hình 2.1. 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 lượng đơn vị có mạng LAN chiếm tỉ lệ cao 

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

xây dựng từ khá lâu, không đồng bộ, chất lượng đường truyền kém, các thiết bị 

mạng như switch, cáp mạng, outlet vẫn chưa đảm bảo kỹ thuật. Hệ thống mạng 

LAN của các đơn vị được đầu tư chưa đúng chuẩn, chưa 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 được 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 phổi, 9 TTYT huyện/thị xã/thành 

phố. 

100% đơn vị sử dụng đường truyền internet (trong có tỷ lệ sử dụng đường 

truyền cáp quang FTTH đạt 99%). 

100% các đơn vị trung tâm dự phòng và đơn vị quản lý nhà nước và các 

đơn vị khám chữa bệnh tuyến huyện, tỉnh đã triển khai mạng CPNet theo đúng 

Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh 
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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. 

2.2. Ứng dụng CNTT 

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

- Phần mềm tiêm chủng quốc gia. 

- Phần mềm giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm. 

- Triển khai phần mềm tiêm chủng dịch vụ trực tuyến. 

- Phần mềm quản lý bệnh tăng huyết áp. 

- Phần mềm quản lý chất thải y tế. 

- Phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật. 

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

*  Triển khai phần mềm dùng chung của UBND tỉnh 

Với thực hiện nghiêm túc phần mềm dùng chung của UBND tỉnh đã triển 

khai, qua thời gian sử dụng đặc biệt từ năm 2015 đến nay đã đem lại những hiệu 

quả rõ nét. 

-  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 được xử lý trên 

phần mềm. 

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

tố cáo điều cập nhật trên phần mềm giúp phòng thanh tra và lãnh đạo theo dõi 

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

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

điều được đăng ký trên hệ thống phần mềm. 

- Hệ thống quản lý nhân sự: với trên 3.100 hồ sơ đã được 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. Hiện nay tại Văn phòng Sở Y tế đã triển khai thẻ 

điện tử công chức, viên chức và người lao động. 

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

tin người 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. 

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

chứng chỉ hành nghề, Phần mềm TNTT, Phần mềm phục vụ nghiệp vụ kế toán, 

Phần mềm quản lý và cấp chứng chứng chỉ hành nghề y, Phần mềm kiểm tra 

bệnh viện cuối năm,  Hệ thống Email công vụ.…. 

* Ứng dụng CNTT phục vụ cán bộ, người 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 

+ Tất cả các đơn vị điều có tên miền “xxx.thuathienhue.gov.vn” theo đúng 
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quy định tại Quyết định 21/QĐ-UBND và triển khai các ứng dụng chuyên môn 

trên Trang website của đơn vị ví dụ như: 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, tư 

vấn về sức khỏe; Thông báo nội bộ; Đăng tin nội bộ..... 

+ Hiện nay 23/27 đã liên thông dữ liệu, kế hoạch trong năm 2020 sẽ đảm 

bảo 100% đơn vị liên thông dữ liệu xây dựng theo mô hình trang website đa cấp. 

+ Trang website Sở Y tế là Trang website đứng thứ nhất trong năm 2017, 

2018, 2019 so với các đơn vị chuyên môn và UBND huyện/thị xã/thành phố. 

Tổng số lượt truy cập hiện nay hơn 15.813.911lượt truy cập. 

* Ứng dụng triển khai DVC trực tuyến: 

Hiện nay, Sở Y tế đang thực hiện quản lý 198 thủ tục hành chính (tính 

đến 31/3/2020), 100% TTHC được xây dựng quy trình ISO 9001: 2015 theo 

yêu cầu của UBND tỉnh đối với toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, 

trong đó 157 thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành 

chính công tỉnh đạt mức độ 3, 4 và 41 TTHC giải quyết tại các đơn vị (với lý 

do là TTHC đó yêu cầu khách hàng phải trực tiếp đến thực hiện thủ tục như 25 

thủ tục liên quan đến lĩnh vực giám định Y khoa, 8 thủ tục lĩnh vưc Y tế dự 

phòng, 2 thủ tục lĩnh vực dược phẩm, 4 lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, 2 thủ 

tục lĩnh vực dân số). 

Toàn bộ quy trình thực hiện cũng như thời hạn giải quyết đều được niêm 

yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và Trung tâm Hành chính 

công tỉnh, giúp người dân dễ dàng tra cứu để làm thủ tục. Các thủ tục được tiếp 

nhận, xử lý theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng thời gian, đúng 

pháp luật, trong đó 100% thủ tục hành chính đưa vào Trung tâm Hành chính 

công tỉnh đều được cung ứng ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và  trên 90% 

đạt DVC mức độ 4. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 là cách 

làm rất thiết thực để giảm tải được áp lực công việc cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ, 

giải quyết công việc thuận tiện, khoa học hơn. Qua đó, người dân được hưởng 

thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian thực hiện các thủ tục 

hành chính. 

Thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh, Sở Y tế đã ủy quyền cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành 

chính công tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở. Cùng với đó, việc cắt giảm thời gian giải quyết 

TTHC được Sở Y tế đặc biệt quan tâm. Năm 2017, Sở Y tế đã tổ chức rà soát, 

đưa toàn bộ các TTHC đủ điều kiện vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính 

công, 100% các TTHC đã được cắt giảm, điều chỉnh thời gian. Kết quả năm 

2018, ngành Y tế đã tiếp nhận và giải quyết 2.613 hồ sơ, 100% giải quyết tại 

Trung tâm hành chính công tỉnh, 100% các hồ sơ được trả đúng hẹn và trước hẹn. 

Kết quả năm 2019, ngành Y tế đã tiếp nhận và giải quyết 1.061 hồ sơ, 100% giải 

quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh, 100% các hồ sơ được trả đúng hẹn và 

trước hẹn. Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong 9 tháng đầu năm 2020 là: 

1210 hồ sơ trong đó (Dược phẩm: 665; Khám bệnh, chữa bệnh: 401; đào tạo: 1; 

Mỹ phẩm: 7; Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 114; Y tế dự phòng: 22). 
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Số kỳ trước chuyển qua là 124, Số mới tiếp nhận là 1085. Hồ sơ đã giải quyết là 

1065 trong đó: (Dược phẩm: 551; Khám bệnh, chữa bệnh: 374; đào tạo: 1; Vệ 

sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 114; Y tế dự phòng: 17, mỹ phẩm: 3). Trả 

đúng thời hạn là 1058. Các hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng 

pháp luật, đúng thời hạn, nhận được sự hài lòng của người dân. Đặc biệt đối với 

các cơ quan, doanh nghiệp ngoài tỉnh đã đánh giá rất cao về sử dụng DVCTT. 

Những kết quả trong công tác Cải cách hành chính, đặc biệt là việc đưa 

vào thực hiện giải quyết các TTHC tập trung tại Trung tâm phục vụ Hành chính 

công của ngành Y tế đạt được trong những năm qua và năm 2020, có thể coi là 

một trong những thành công mang tính đột phá, khẳng định tính ưu việt của mô 

hình thực hiện TTHC tập trung tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, 

góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ của ngành và đóng góp 

vào thành công chung trong công tác CCHC của tỉnh. 

* 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. 

*  Triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân: 

Trong thời gian qua với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Y tế, 

UBND tỉnh, Sở Y tế; sự phối hợp, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả của 

Viettel Thừa Thiên Huế và các đơn vị, việc triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ 

sức khỏe điện tử toàn dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những kết quả bước 

đầu cơ bản, quan trọng và tiền đề để triển khai trong toàn tỉnh trong thời gian ới, 

số nhân khẩu đã có mã hồ sơ sức khỏe điện từ  là trên 99%. 

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

thanh toán Bảo hiểm Y tế. 

- 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 

7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Bộ mã danh 

mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT 

phiên bản số 06. 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 dưới 2%. 

Nhìn chung bước 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 lượng 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 sẽ dữ liệu là không thể thực hiện được. Phần mềm ứng dụng CNTT 

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

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

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4210/Q%C4%90-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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dự phòng và quản lý nhà nước. 

III.  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, hiện còn một bộ phận không nhỏ chưa 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 khoản 80% tổng số cán bộ đã có chứng chỉ tin 

học, như vậy vẫn còn khoản 20% tổng số cán bộ đã có chứng chỉ tin học vẫn 

chưa sử dụng thành thạo máy tính. Thực tế đó cho thấy rằng nguồn nhân lực 

hiện tại vẫn chưa 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 được 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 công chức, viên chức và người lao 

động còn lại. 

- Hiện tại có 22/27 đơn vị có cán bộ chuyên trách CNTT  với tổng số cán 

bộ chuyên trách CNTT của ngành là: 29 (chiếm: 0,98 % cán bộ toàn nghành). 

+ Trong đó: ThS: 05 (chiếm: 17,2%); ĐH: 23 (chiếm: 79,4%); CĐ: 01 

(chiếm: 3,4%). 

Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT tại các đơn vị rất ít, chỉ chiếm hơn 

chiếm: 0,98 % (29/3.090) so với tổng số cán bộ toàn ngành, mới đảm bảo số 

lượng theo yêu cầu của Bộ Y tế tại quyết định số 1191/QĐ-BYT ngày 14/4/2010 

với chỉ tiêu đến hết năm 2012, đảm bảo nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

trong cơ cấu cán bộ viên chức của các đơn vị sự nghiệp của ngành y tế đạt từ 0,8 

- 1%,  đến năm 2015, nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ cấu cán bộ 

của các đơn vị sự nghiệp của ngành y tế đạt từ 1-2%. Tuy nhiên, về chất lượng  

theo quy định trong đó 70% có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông 

tin trở lên thi chưa đạt yêu cầu. 

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

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

A Lưới, Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy, Trung tâm y tế  huyện Nam Đông, 

Trung tâm y tế  Thành phố Huế, Trung tâm y tế thị xã Hương 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 Kiểm soát 

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

kiêm nhiệm như Bệnh viện Đa khoa Chân Mây. Đa số cán bộ chuyên trách CNTT 

chưa được đào tạo các chứng chỉ CNTT nâng cao như: 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. 

IV. AN TOÀN THÔNG TIN 

Hầu hết các đơn vị trong ngành Y tế vẫn chưa áp dụng các chính sách bảo 

mật về thiết bị và con người, chưa có hướng dẫn, tập huấn cụ thể nhằm bảo mật 

an toàn thông tin. Hệ thống mạng tại các đơn vị vẫn chưa có thiết bị bảo mật. 

Hầu hết các máy tính vẫn chưa được cài đặt phần mềm diệt virus. Hiện chỉ có 
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Văn phòng Sở Y tế, Bệnh viện răng hàm mặt đã được cài đặt phần mềm virus 

Kaspersky cho tất cả các máy tính. Tại Văn phòng Sở Y tế đã bước đầu triển 

khai hệ thống firewall (01 của hãng Juniper) và hệ thống wifi đạt chuẩn theo yêu 

cầu an toàn, an ninh thông tin. 

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

Nhà nước về công tác bản 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 trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế). Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm Giám sát điều hành đô thị 

thông minh tỉnh đã tập huấn và cấp giấy chứng nhận 4 lớp cho hơn 150 học 

viên. 

- Sở Y tế đã 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. 

- 100% văn bản các đơn vị trong toàn ngành đã áp dụng chữ ký số. 

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

môi trường 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 trường 

mạng; Lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường 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. 

- Sở Y tế đã 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. 

- Sở Y tế đã chỉ đạo có kế hoạch đầu tư 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 cường đào tạo an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ phụ 

trách công nghệ thông tin của đơn vị. 

- Phối hợp với Ban chỉ đạo An ninh mạng của tỉnh, Sở Thông tin & 

Truyền thông tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống mạng 

nội bộ (LAN), mạng CPNet. 

V. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

5.1 Thuận lợi 

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, sự phối hợp chỉ đạo của các đơn vị, sự vào cuộc quyết liệt của Giám đốc Sở 

Y tế. 

 Kế thừa kết quả trong những năm qua của Sở Y tế về đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính. 
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Ngành Y tế đã có chính sách khuyến khích triển khai ứng dụng CNTT rất 

sớm; Có các quy định, hướng dẫn triển khai các ứng dụng CNTT khá đầy đủ. 

Đó là cơ sở để các 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 như  đáp ứng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

trên địa bàn. 

Nhu cầu của người dân, các tổ chức xã hội đối với các dịch vụ công của 

Ngành Y tế đang là một áp lực lớn buộc Ngành Y tế Thừa Thiên Huế phải ứng 

dụng CNTT mới có thể đảm bảo việc cung cấp thông tin đến người dân trong việc 

khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, cung cấp 

các dịch vụ y tế cho người dân,... đây là nhiệm vụ đặt ra khá cấp bách cho các 

Bệnh viện nói riêng và Ngành Y tế Thừa Thiên Huế nói chung. 

Ngành Y tế liên quan đến tính mạng con người nên quy trình chuyên môn 

rất chặt chẽ, ứng dụng CNTT trong các máy móc, trang thiết bị y tế rất phổ biến. 

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. 

Kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ y tế tại các tỉnh khác đã được 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. 

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 người 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. 

Nhiều đơn vị có nguồn thu, đã chủ động đầu tư mua trang thiết bị hạ tầng 

CNTT, trang thiết bị y tế. 

Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho việc triển khai ứng 

dụng CNTT và bệnh án điện tử. 

5.2 Khó khăn 

Một số Giám đốc/Thủ trưởng đơn vị chưa thực sự chủ động triển khai đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT, còn ỷ lại, trông chờ cơ quan quản lý cấp trên. Nhưng 

yếu tố để triển khai thành công đòi hỏi sự quan tâm của lãnh đạo phải rất lớn. 

Kinh phí hàng năm để ứng dụng CNTT còn quá ít, nên các đơn vị khó đầu 

tư triển khai một cách đồng bộ. Kinh phí triển khai bệnh án điện tử của một đơn 

vị rất lớn, vì phải được đầu tư đồng bộ từ trang thiết bị y tế, trang thiết bị hạ tầng 

CNTT, quy trình hóa tại bệnh viện và đào tạo nhân lực vận hành hệ thống. Cơ 

chế tài chính cho ứng dụng công nghệ thông tin y tế nói chung và triển khai hồ 

sơ bệnh án điện tử nói riêng còn nhiều khó khăn (chưa có mục chi cho công 

nghệ thông tin, giá thành dịch vụ y tế chưa có thành phần công nghệ thông tin), 

các bệnh viện chủ yếu sử dụng quỹ đầu tư phát triển của đơn vị để ứng dụng 

công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến các hoạt động khác của bệnh viện. Việc 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn nhiều khó khăn và chưa thực sự phát huy 

hiệu quả. 

Nhân lực chuyên môn về CNTT tại các sở y tế và các đơn vị y tế thiếu, 
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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. 

Thiếu quy định liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chưa triển khai được 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 tượng chạy đua triển khai ứng dụng CNTT 

tại các bệnh viện nhưng không có hiệu quả, không có chất lượng, không làm 

thay đổi quy trình tối ưu hóa quản lý bệnh viện và của Ngành. 

Một số đơn vị triển khai phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS), 

phần mềm thông tin xét nghiệm (LIS), phần mềm thông tin chẩn đoán hình ảnh 

(RIS), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) không đạt tiêu chuẩn. 

Không bảo đảm khả năng kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu, đồng thời 

bảo đảm khả năng kết nối liên thông với tất cả các trang thiết bị hiện có trong cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (máy xét nghiệm, máy chẩn đoán hình ảnh, các màn 

hình tương tác, các thiết bị cầm tay cá nhân, …) thông qua mạng nhằm nâng cao 

khả năng tự động hóa. 

Nguy cơ về an toàn, an ninh thông tin vẫn còn cao. Triển khai chữ ký số, 

chữ ký điện tử cho nhân viên y tế bệnh viện và giải pháp ký điện tử cho người 

bệnh còn gặp khó khăn. 

Việc thay đổi thói quen làm việc từ ghi chép bằng tay trên giấy sang sử 

dụng máy tính đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo và sự 

hưởng ứng tham gia tích cực của tất cả nhân viên bệnh viện. 

Chưa có mã định danh công dân. 

Phí dịch vụ thanh toán điện tử còn cao. 

Ngành Y tế thường chịu áp lực lớn của việc cứu chữa người bệnh, phòng 

chống dịch bệnh nên CNTT chưa được quan tâm và ưu tiên đúng mức của các 

cơ sở y tế. Việc đầu tư ứng dụng CNTT cho Ngành Y tế còn manh mún, dàn 

trải, thiếu các dự án về CNTT. 

Trang thiết bị hiện nay đang còn thiếu và đã cũ. Hệ thống mạng LAN 

triển khai chưa đồng bộ. Tốc độ đường truyền chưa ổn định. 

Phần II 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN 

THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững và hội nhập quốc tế; 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

trong tình hình mới; 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

chương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 
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Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham 

gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 

ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; 

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2013 của Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định 

hướng 2025; 

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai 

đoạn 2016 – 2020; 

Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng chính phủ về 

phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 -2020; 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng 

cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; 

  Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

Phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai 

đoạn 2017 -2025; 

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”; 

Quyết định số 1252/QĐ-SYT ngày 25/11/2019 của Sở Y tế về Kế hoạch 

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-

2025 tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Kế hoạch số 1492/KH-SYT ngày 08/6/2020 của Sở Y tế về Thực hiện 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. 

Quyết định số 1095/QĐ-SYT ngày 04/9/2020 của Sở Y tế về “Phê duyệt 

Chương trình Chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, 

định hướng đến 2030”. 

 Căn cứ hiện trạng, nhu cầu ứng dụng CNTT và triển khai dịch vụ công 

trực tuyến, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng để phục vụ trong 

công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nhằm phát triển Chính phủ số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng, đặt trọng tâm vào Chuyển đổi số trong toàn ngành y tế góp 

phần xây dựng hệ thống y tế địa phương hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu 
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quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử 

dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức 

khỏe liên tục, suốt đời. 

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

3.1. Về ứng dụng CNTT tại các đơn vị 

- 100% văn bản đi, đến được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng (trừ 

văn bản mật). 

- 100% hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa được cập nhật vào phần mềm 

một cửa. 

- 100% ý kiến chỉ đạo được theo dõi và xử lý trên mạng. 

- 100% đơn thư và khiếu nại đủ điều kiện xử lý, giải quyết được cập nhật 

trong phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại. 

- 100% việc đăng ký lịch họp và phát hành qua mạng qua Trang website 

Sở Y tế và phần mềm Đăng ký và phát hành giấy mời qua mạng của UBND 

tỉnh. 

- 90% tiêu chí đánh giá xếp loại đơn vị, công chức, viên chức và người lao 

động dựa trên dữ liệu số được tổng hợp từ các hệ thống thông tin chính quyền 

điện tử và dịch vụ đô thị thông minh. 

- 80% các hệ thống thông tin liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa 

vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ; dữ 

liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ 

sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại. 

- 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện 

thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập nhật, chia 

sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, 

chỉ đạo, điều hành. 

- Tỷ lệ người dân tham gia đăng ký tư vấn, khám chữa bệnh từ xa đạt 50%. 

- Tỷ lệ người dân sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trong khám bệnh, chữa 

bệnh đạt trên 90%. 

- 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không tiền mặt. 

- 30% các bệnh viện triển khai hệ thống thông tin điều hành bệnh viện 

thông minh.  

- 70% các bệnh viện triển khai nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa và 

đăng ký khám, chữa bệnh từ xa. 

- 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hệ thống đơn thuốc điện tử. 

- 100% nhà thuốc, quầy thuốc kết nối liên thông dữ liệu Dược quốc gia. 

-  Thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo rộng rãi trong bệnh viện. 

- 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử kết nối với các hệ thống thống 

tin bệnh viện và hệ thống phần mềm quản lý trạm y tế xã. 

- Trên 50% người dân thường xuyên sử dụng các dịch vụ y tế trên các ứng 

dụng di động. 

  - 100% các xã triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã đầy đủ các chức năng 

theo quy định của Bộ Y tế. 
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- Tiếp tục nâng cao Chỉ số về Chính phủ điện tử của Sở Y tế, góp phần 

nâng cao Chỉ số về Chính phủ điện tử của tỉnh. Phấn đấu chỉ số ICT xếp trong 

nhóm 5 đơn vị trực thuộc và các Sở ban ngành trong tỉnh có chỉ số sẵn sàng và 

ứng dụng CNTT mạnh. 

3.2. Ứng dụng CNTT phục vụ cán bộ, người dân và doanh nghiệp 

 - 100 % TTHC được mức độ 3 và trên 95% mức độ 4.  

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng 

số hồ sơ đạt từ 90% trở lên và 100 % mức độ 3; 100% thủ tục hành chính đáp 

ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tối thiểu 95% 

người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 

- 50% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia được xác thực định 

danh điện tử thông suốt và hợp nhất. 

- Lịch công tác lãnh đạo, giá dịch vụ y tế được công khai trên trang thông 

tin điện tử. 

- Tăng cường cung cấp thông tin và chỉ đạo điều hành trên Trang website 

của Sở nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của cơ quan.  

- Đồng thời cung cấp tài liệu, văn bản phục vụ các buổi làm việc, họp, 

giao ban, nhằm tiết kiệm chi phí và tiết kiệm thời gian. 

- Tích hợp hệ thống tin nhắn qua các hệ thống phần mềm dùng chung và 

trang website. 

3.3. Mục tiêu phát triển an toàn thông tin 

- Triển khai các văn bản quản lý về an toàn thông tin, nghiên cứu các sản 

phẩm dịch vụ an toàn thông tin để đưa vào khai thác vận hành nhằm tăng cường 

năng lực thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin có chất lượng cao. 

- Phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin- Bộ Y tế, Sở thông tin và Truyền 

thông, cùng các đơn vị liên quan trong việc tăng cường tập trung vào khả năng 

phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, thích ứng linh hoạt, 

giảm thiểu rủi ro và giảm nhẹ hậu quả của các cuộc tấn công, nâng cao năng lực 

mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, nhanh chóng khôi phục 

trở lại trạng thái bình thường của hệ thống khi xảy ra sự cố. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, phát triển nguồn nhân lực an 

toàn thông tin. 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 

cán bộ công chức, viên chức về vai trò và tầm quan trọng của việc đảm bảo an 

toàn thông tin. 

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Trên cơ sở những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề 

ra. Trong đó, bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin 

và cơ sở dữ liệu lớn, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin, 

bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, triển khai bảo đảm an 

toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Cụ thể, Kế hoạch bao gồm những nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

4.1. Hướng dẫn, triển khai để hoàn thiện môi trường pháp lý 

-Triển khai hướng dẫn các về thử nghiệm các sản phẩm y tế số mới; phát 
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triển các nền tảng số trong y tế.  

- Triển khai thực hiện, nâng cấp kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0 

của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm, làm cơ sở cho quy hoạch và phát 

triển CNTT của ngành y tế.  

- Hướng dẫn, triển khai các cơ chế tài chính, cơ chế thuê dịch vụ cho các 

dịch vụ y tế số và định mức chi trả cho các dịch vụ công nghệ thông tin trong 

các cơ sở khám, chữa bệnh, tính giá dịch vụ công nghệ thông tin trong giá dịch 

vụ y tế. 

- Triển khai các hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho khám chữa bệnh 

từ xa và đơn thuốc điện tử cho người dân, nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp 

xúc bác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian vận chuyển bệnh nhân. 

- Ban hành quy định về quản lý, thu thập dữ liệu y tế. Xây dựng nghị định 

về cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. 

- Xây dựng, ban hành các quy chuẩn, quy định về kết nối, liên thông dữ 

liệu giữa các phần mềm trong ngành y tế dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và 

hướng dẫn của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Hướng dẫn các công nghệ số áp dụng trong y tế, bệnh viện thông minh, 

bệnh viện không giấy tờ. 

- Triển khai các hướng dẫn, quy định về xác thực điện tử trong ngành y tế. 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định về bảo đàm an toàn, an ninh; bảo đảm 

tính riêng tư của thông tin y tế trên môi trường mạng. 

4.2. Về hạ tầng kỹ thuật 

- Phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị, đặc biệt là tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Xây  trung tâm điều hành y tế thông minh tại Sở Y tế. 

- Đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống hội chẩn khám chữa bệnh 

từ xa. 

- Triển khai hệ thống mạng CPNet cho các đơn vị tuyến xã. 

- Đầu tự hệ thống chương trình diệt virus tập trung. 

4.3. Triển khai cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT 

4.3.1. Phát triển dữ liệu y tế 

- Phát triển, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế. 

- Phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về y tế, ứng dụng các công nghệ dữ 

liệu lớn trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu y tế. Ứng dụng các công nghệ phân 

tích để phân tích số liệu về hoạt động y tế kịp thời, chính xác, giúp dự báo về diễn 

biến tình trạng sức khỏe, bệnh tật trong cộng đồng, từ đó có các chính sách quản 

lý y tế phù hợp. 

- Phát triển nền tảng tích hợp dữ liệu y tế quốc gia, kết nối giữa các Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về y tế, các hệ thống y tế chuyên ngành, thống kê  y tế. 

- Xây dựng phát triển nền tảng dữ liệu mở y tế, thu thập dữ liệu y tế từ tất 

cả các nguồn như người dân, doanh nghiệp, mạng xã hội, các thiết bị cảm biến 

liên quan đến thông tin y tế và thông tin sức khỏe người dân, kết hợp với dữ liệu 

chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu y tế, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở 

trong y tế và mạng thông tin y tế quốc gia. 
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- Đẩy mạnh phát triển, nâng cấp các hệ thống thông tin y tế trên các nền 

tảng số mới nhất về truyền thông xã hội, cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính 

công một cách đơn giản, thuận tiện trên di động, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ 

nhân tạo, thực tế ảo/thực tế tăng cường để thực hiện chuyển đổi số toàn diện các 

mặt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước và cung cấp trải nghiệm tốt 

nhất, thân thiện nhất cho người dùng, các hệ thống triển khai bao gồm: 

+ Phát triển, hoàn thiện trung tâm điều hành y tế thông minh tại Sở Y tế. 

+ Triển khai, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 

điều hành điện tử, hạn chế việc sử dụng giấy tờ, ứng dụng phát triển giao dịch 

điện tử, xác thực điện tử, văn phòng điện tử tại Sở Y tế. 

+ Tiếp tục hoàn thành triển khai các dịch vụ công mức độ 4. 

+ Kết nối các hệ thống thông tin của quốc gia về y tế bao gồm: hệ thống 

thông tin về nhân lực y tế, hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm, dược, trang 

thiết bị và công trình y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, môi trường y tế, Y- 

dược học cổ truyền, HIV-AIDS. 

+ Tiếp tục triển khai hệ thống thông tin tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm, 

bệnh không lây nhiễm. 

+ Hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Các bệnh viện triển khai trung tâm điều hành bệnh viện, thu thập thông 

tin từ các hệ thống thông tin bệnh viện và các thiết bị y tế; từ đó đưa ra các thông 

tin tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động của bệnh viện, tăng cường công tác ra 

quyết định cho lãnh đạo bệnh viện. 

- Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh theo lộ trình quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 

của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới không sử dụng bệnh án 

giấy, thanh toán viện phí điện tử. 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin 

tại các cơ sở khám, chữa bệnh để xây dựng “bệnh viện thông minh”. 

- Các bệnh viện tổ chức bộ phận và triển khai hệ thống đăng ký khám chữa 

bệnh từ xa, hệ thống khám chữa bệnh từ xa. 

- Các bệnh viện đều triển khai các hệ thống quản lý thông tin công việc, 

văn bản, điều hành, quản lý hoạt động tài chính, hoạt động dịch vụ, các hệ thống 

hướng dẫn bệnh nhân trong quá trình khám, chữa bệnh tại bệnh viện, thực hiện 

chuyển đổi số trong quản trị bệnh viện. 

- Chú trọng triển khai nâng cấp các phần mềm bệnh viện có thể triển khai 

dễ dàng, thuận tiện trên các thiết bị cầm tay như di động, ipad.. . 

- Mỗi bệnh viện đều có cây (KIOS) thông tin tại bệnh viện phục vụ công 

tác tra cứu thông tin khám, chữa bệnh thuận tiện tại bệnh viện. 

- Sử dụng hệ thống camera thông minh trong việc quản lý an toàn, thông 

tin cho bệnh viện. 

- Triển khai việc thu thập thông tin sức khỏe tự động thông qua việc kết nối 

các thiết bị y tế trên cơ thể người, tại giường bệnh, buồng bệnh. 

4.3.2. Xây dựng nền tảng số 
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- Xây dựng, triển khai nền tảng đăng ký tư vấn và khám, chữa bệnh từ xa.  

- Xây dựng, triển khai nền tảng tích hợp dữ liệu y tế cơ sở. 

- Triển khai hệ thống chữ ký số, chữ ký điện tử trong toàn ngành. 

- Phát triển các nền tảng siêu ứng dụng di động trong việc cung cấp các 

dịch vụ y tế, hướng tới mạng xã hội dịch vụ y tế. 

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 đạt 100% mức độ 3 và trên 

95% mức độ 4. 

4.4. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng 

- Xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin 

phục vụ phát triển Chính phủ điện tử. 

- Các cơ sở y tế triển khai đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống 

thông tin của đơn vị theo đúng cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin. 

- Phát triển, hoàn thiện hệ thống chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến của Sở Y tế (bao gồm việc xác thực trên thiết bị di động). 

- Phát triển, hoàn thiện hệ thống xác thực chữ ký số cho bệnh án điện tử tại 

các bệnh viện 

4.5. Nguồn nhân lực cho CNTT 

- Triển khai hợp tác, đào tạo cán bộ chuyển đối số về các công nghệ số áp 

dụng trong y tế gồm các tiêu chuẩn CNTT y tế, các công nghệ số về dữ liệu lớn, di 

động, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, làm nòng cốt trong chuyển đối số y tế. 

- Triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại về việc chỉ đạo triển khai 

chuyển đối số trong y tế cho các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Y tế. 

 - Cử cán bộ phụ trách tham gia các lớp đào tạo về sử dụng, quản lý và phụ 

trách các phần mềm. 

5.6. Công tác truyền thông và thi đua khen thưởng 

 Thực hiện thi đua khen thưởng theo đúng quy định và theo chuyên đề 

hằng năm về đẩy mạnh ứng dụng CNTT.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước bao gồm chi thường xuyên, chi sự nghiệp 

và chi đầu tư phát triển của Sở Y tế. Kinh phí tự cân đối và huy động hợp pháp 

khác của các đơn vị sự nghiệp y tế. 

- Kinh phí từ các dự án, thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, tài trợ, 

giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể. 

- Nguồn xã hội hóa. 

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

6.1. Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chính về triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai 

đoạn 2021-2025. 

6.2. Phòng Kế hoạch Tài chính 

- Là đầu mối tổng hợp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của Sở 

Y tế trình Ban chỉ đạo chuyển đối số của Sở Y tế xem xét, phê duyệt. 

- Tham mưu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chuyển đổi số trong 

ngành y tế, trình Ban chỉ đạo chuyển đổi số xem xét, phê duyệt. Làm đầu mối tổ 
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chức việc đánh giá thực hiện chuyển đổi số hàng năm tại các đơn vị trong ngành y tế. 

- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở về phân bổ nguồn vốn, bảo đảm kinh 

phí để triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ trong Chương trình. 

6.3. Các phòng chức năng của Sở 

Căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chương trình chuyển đổi số 

của Sở Y tế, hàng năm xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực của mình, 

tổng hợp gửi Phòng Kế hoạch Tài chính trình Ban chỉ đạo chương trình chuyển 

đổi số y tế xem xét, phê duyệt. 

6.4. Các đơn vị 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong 

chương trình chuyển đổi số trong đơn vị. 

- Ưu tiên bố trí kinh phí cho việc chuyển đổi số của đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025” của Sở Y tế 

tỉnh Thừa Thiên Huế./. 
Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục CNTT-Bộ Y tế (báo cáo); 

- PGĐ phụ trách Lê Viết Bắc (báo cáo);  

- Phó giám đốc (báo cáo);     

- Các phòng chức năng (thực hiện);  

- Các đơn vị (thực hiện);                

- Lưu: VT, KHTC.  




