
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC  TIN HỌC HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /THH-TTTV 
V/v Hướng dẫn bộ tiêu chí tạm thời yêu cầu 

về chức năng, tính năng kỹ thuật của nền 

tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. 

               Hà Nội, ngày          tháng         năm 2020 

    

            Kính gửi:  

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; 

- Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế; 

- Sở Y tế của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 

2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó yêu cầu các nhiệm vụ, giải pháp về ứng dụng công 

nghệ hiện đại trong công tác dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong y tế; thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt trong y tế. 

Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn bộ tiêu chí tạm thời 

yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa 

để các đơn vị tham khảo, triển khai các ứng dụng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về 

Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn và giải đáp./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TTTV. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hạnh 
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