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SỞ Y TẾ 

Số:             /KH-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 01  năm 2020
 

KẾ HOẠCH
Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020

ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 2007 về ứng

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 
Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về

Chính phủ điện tử; 
Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 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 445/QĐ-BYT ngày 05/02/2016 của Bộ Y tế phê duyệt Kế
hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Y
tế; 

Quyết dịnh số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 về việc phê duyệt Đề án ứng
dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 – 2025; 

 Quyết  định  số  6085/QĐ-BYT  ngày  30/12/2019  về Ban  hành  Kiến  trúc
Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0;

Quyết  định số 636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh BRVT về phê
duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phiên bản 1.0

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm
2020 ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

I.  MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:

Xây dựng, phát  triển các hệ thống thông tin phục vụ trực tiếp người dân,
doanh nghiệp; công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ quan Sở Y tế  và các đơn vị trực
thuộc, đáp ứng yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý,
chỉ đạo, điều hành và chất lượng các dịch vụ y tế, phục vụ tốt người dân và doanh
nghiệp, đảm bảo tính tích hợp hệ thống.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước.
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- Triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử đến tất cả các đơn vị thuộc Sở.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý y tế, triển khai hệ
thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử
về thủ tục hành chính, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, xây
dựng nền quản trị y tế thông minh.

- Triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử đến tất cả các đơn vị thuộc Sở.
Tăng

 100% văn bản không mật trình Sở Y tế dưới dạng điện tử (bao gồm cả
các văn bản trình song song cùng văn bản giấy).

 100% các văn bản không mật gửi cho các đơn vị thuộc/trực thuộc Sở Y
tế, Y tế các ngành dưới dạng điện tử (chỉ sử dụng gửi song song cả văn
bản giấy đối với một số loại văn bản được quy định).

- Đảm bảo Sở Y tế và đơn vị trực thuộc đều triển khai dịch vụ chứng thực
chữ ký số chuyên dụng trong phát hành, lưu chuyển văn bản điện tử.đưa chữ ký số
vào văn bản điện tử.

-  Công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý hành chính quan trọng
như quản lý cán bộ, đảng viên, tài chính – kế toán,... tại Sở Y tế và các đơn vị
thuộc, trực thuộc Sở được thực hiện trên môi trường điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh
góp phần cải cách hành chính và giảm quá tải bệnh viện; sử dụng hồ sơ bệnh án
điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử, hình thành
các bệnh viện thông minh.

- Cung  cấp đầy đủ tài khoản thư điện tử công vụ cho CBCC Sở Y tế, tài
khoản cho Ban Lãnh đạo và đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 100% tài khoản được đưa
vào vận hành, sử dụng.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4  tại Sở Y tế theo
đúng lộ trình của Thủ tướng chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu. Tăng cường công tác tuyên truyền vận hành dịch vụ công trực tuyến.  Công
khai thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân, doanh nghiệp
dễ tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện; tăng cường sự giám sát đối với việc chấp hành
của cơ quan nhà nước và của CB-CCVC trong thực hiện quy trình, thời gian giải
quyết thủ tục hành chính; có biện pháp khuyến khích nhằm tăng cường người dân
tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến.
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- Sở Y tế và 100% các đơn vị trực thuộc Sở có Cổng/Trang thông tin điện tử
cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định.

c) Các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành.

- 100% đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc có phần mềm quản lý bệnh viện,
đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế. 

- Có 100% đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc có phần mềm quản lý bệnh
viện; đảm bảo kết xuất được thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo yêu cầu
đầu ra do Bộ Y tế ban hành và kết nối liên thông dữ liệu phục vụ công tác giám định
với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác quản lý, điều hành và
chuyên môn chủ yếu giữa Sở Y tế và đơn vị trực thuộc.

- Xây dựng và vận hành hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa thông qua
việc  sử  dụng  công  nghệ  thông  tin,  trước  mắt  triển  khai  vận  hành  hệ  thống
Telemedicine tại TTYT huyện Côn Đảo, tiến tới triển khai trong toàn ngành Y tế.

- Phối hợp xây dựng đề án Y tế thông minh, Đề án An toàn vệ sinh thực phẩm
thông minh ngành Y tế.

d) Cơ sở hạ tầng thông tin, nhân lực:

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng phát triển y tế điện tử, Chính
phủ điện tử.

- Đảm bảo nhân lực duy trì hoạt động liên tục, ổn định, chính xác, an toàn,
bảo mật các hệ thống thông tin, các ứng dụng của Sở Y tế và các hệ thống có quy
mô toàn ngành Y tế.

- Có 100% cán bộ, công chức lãnh đạo tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc
Sở Y tế được cấp phát chữ ký số chuyên dùng.

- Có 100% cán bộ, công chức lãnh đạo tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc
Sở Y tế được cấp phát tài khoản mail công vụ.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH (Có phụ lục kèm theo)

1. Cơ sở hạ tầng thông tin

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc không có (hoặc ít) nguồn
thu, đảm bảo hệ thống hạ tầng mạng và trang thiết bị CNTT các đơn vị trực thuộc
đáp ứng nhu cầu triển khai phục vụ tại đơn vị.

- Mở rộng hệ thống thông tin tích hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý điều
hành của ngành Y tế.
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- Nâng cấp, phát triển hệ thống mạng nội bộ thống nhất, tốc độ cao, đảm bảo
an toàn, an ninh trong toàn cơ quan ngành Y tế.

- Áp dụng chữ ký số chuyên dùng trong các ứng dụng CNTT đang được sử
dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành của ngành Y tế.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan

 - Phối hợp xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Y tế.

- Phối hợp xây dựng Khung chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Phối hợp trong việc nâng cấp hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều
hành của Bộ Y tế, kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ, với tất cả các đơn
vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế, y tế các ngành, đảm bảo hoạt động chỉ đạo điều hành
của ngành Y tế BR-VT và Bộ Y tế được thực hiện trên môi trường điện tử.

- Triển khai nâng cấp hệ thống quản lý văn bản điện tử theo chỉ đạo của Ban
chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến một cửa của Bộ Y tế để cung cấp
dịch vụ công trực tuyến tập trung, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng và duy trì các dịch vụ công trực tuyến của nghành Y tế; ưu tiên
các dịch vụ liên quan nhiều đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp,
cơ quan, tổ chức, dịch vụ có số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý lớn theo đúng lộ
trình triển khai của Bộ Y tế và UBND tỉnh; duy trì vận hành hệ thống và hướng dẫn
thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh.

- Phối hợp triển khai, nâng cấp hệ thống thư điện tử để đảm bảo cung cấp
hộp thư điện tử công vụ (@soyte.baria-vungtau.gov.vn) đủ dung lượng, đảm bảo an
toàn, an ninh, sử dụng tiện lợi đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
quan Sở và đến lãnh đạo, văn thư các đơn vị trực thuộc Sở.. 

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở, trang/cổng thông tin của các đơn
vị trực thuộc Sở đảm bảo cung cấp thông tin cập nhật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhu cầu thông tin về công
tác quản lý y tế của người dân và doanh nghiệp; Thường xuyên cập nhật và đăng tải
những nôi dung liên quan đến công tác CCHC vào Cổng thông tin điện tử của
ngành.

- Vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của ngành Y tế.

4. Các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành
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- Triển khai hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo
hiểm y tế qua mạng điện tử.

- Xây dựng đề án y tế thông minh, thí điểm triển khai quản lý bệnh án điện
tử.

- Xây dựng Đề án an toàn vệ sinh thực phẩm thông minh.

- Triển khai xây dựng và vận hành hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
TTYT Côn Đảo, tại các bệnh viện lớn tiến tới triển khai trong toàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đề án xây dựng và
phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đề án Phát triển y tế
biển, đảo Việt Nam đến năm 2020.

- Phối hợp triển khai lập đề án, dự án, phương án thuê dịch vụ và thực hiện
xây dựng một số hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành tại các đơn vị thuộc Sở
Y tế.

5. Đảm bảo an toàn thông tin

- Triển khai xây dựng hệ thống giám sát mạng và an ninh mạng Sở Y tế.

- Triển khai xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các
hệ thống thông tin ngành y tế.

- Tiếp tục duy trì, thành lập Tổ chuyên trách an toàn, an ninh thông tin mạng
ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong
công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ
thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng Internet ngành Y tế; Tham
mưu các chủ trương, cơ chế chính sách, giải pháp triển khai, xử lý các sự cố an
toàn, an ninh mạng; tổ chức thực thi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm
an toàn thông tin.

- Tuân thủ  quy chế bảo đảm an toàn thông tin và định kỳ hàng năm kiểm tra,
đánh giá về an toàn thông tin. 

6. Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin

- Tham dự các lớp tập huấn, đào tạo liên tục, chuyên sâu về ứng dụng công nghệ
thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin Sở Y tế.

- Nâng cao vai trò Tổ chuyên trách an toàn, an ninh thông tin mạng ngành Y tế tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc phối hợp, xử lý sự cố an ninh mạng.
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IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp tài chính

- Huy động các nguồn tài chính khác nhau cho việc đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin như vốn ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị.

- Đẩy mạnh thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

- Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh, Trung ương cho việc xây dựng và
triển khai các dự án/ nhiệm vụ đặc thù.

2. Giải pháp triển khai

- Coi trọng thiết kế hệ thống; đảm bảo thiết kế các hệ thống thông tin được
thực hiện kỹ lưỡng, theo đúng quy trình, phù hợp với thực tiễn, áp dụng được các
công nghệ mới và khả thi, đặc biệt đối với các hệ thống có quy mô triển khai toàn
quốc. 

- Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục/ mã danh mục dùng
chung, mã định danh cốt yếu, làm nền tảng cho việc trao đổi thông tin, khả năng
tích hợp giữa các hệ thống. 

- Áp dụng các chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ thông tin y tế, chuẩn hoá các quy
trình nghiệp vụ, chuyên môn.

- Để đảm bảo thành công của các dự án, giảm thiểu việc đầu tư trùng lặp và
nâng cao hiệu quả đầu tư, các bài toán có quy mô lớn, các ứng dụng có thể sử dụng
ở nhiều đơn vị trong ngành sẽ được thực hiện theo mô hình thí điểm - nhân rộng
sau khi đã phê duyệt. 

- Phối hợp Bộ Y tế triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Kiến
trúc Y tế điện tử nhằm xác định bức tranh tổng thể về ứng dụng công nghệ thông
tin trong Ngành Y tế làm căn cứ để xây dựng các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hạ tầng
kỹ thuật, nhân lực. Phối hợp tỉnh triển khai Khung chính quyền điện tử. Trên cơ sở
đó, 

- Xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan, từ đó xây
dựng đề án công nghệ thông tin tổng thể của đơn vị làm căn cứ triển khai các ứng
dụng.

- Kết hợp chặt chẽ việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với công tác
cải cánh hành chính, trong đó các ứng dụng phục vụ cải cách hành chính được ưu
tiên đầu tư, triển khai, nhất là công tác cải cách tại Sở Y tế để xây dựng nền tảng
của nền hành chính y tế điện tử, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin là giải
pháp quan trọng của cải cách hành chính. 
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- Tham khảo, học tập mô hình triển khai y tế thông minh, an toàn vệ sinh
thực phẩm thông minh tiến tiến, thành công ở các tỉnh bạn; điều chỉnh, áp dụng phù
hợp với ngành Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nâng cao vai trò phối hợp triển khai giữa các phòng chức năng trong quá
trình triển khai, vận hành các dự án, phần mềm ứng dụng, quản lý công nghệ thông
tin ngành Y tế.

3. Giải pháp tổ chức

- Tiếp tục xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của toàn Ngành,
tiến tới sử dụng bắt buộc hệ thống văn bản điện tử và hộp thư điện tử trong quản lý
tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

- Bộ phận CNTT thường xuyên cập nhật và đăng tải những nôi dung liên
quan đến công tác CCHC vào Cổng thông tin điện tử của ngành.

- Duy trì, nâng cấp Cơ sở hạ tầng CNTT của ngành Y tế và hệ thống internet
sử dụng cáp quang LAN nội bộ để trao đổi, lưu trữ thông tin, dữ liệu bảo đảm cho
việc kết nối từ Ban giám đốc đến các khoa, phòng trong đơn vị.

- Phát huy vai trò đơn vị quản lý công nghệ thông tin trong việc tham mưu,
thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành; đảm
bảo khả năng tích hợp giữa các hệ thống thông tin và hiệu quả cao trong việc ứng
dụng công nghệ thông tin.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức chuyên trách công nghệ thông tin y tế để có đủ
năng lực tổ chức quản lý, triển khai, duy trì hoạt động hệ thống công nghệ thông tin
trong phạm vi quản lý.

- Giao dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin đến các đơn vị đầu mối có đủ
năng lực, chuyên môn để tổ chức triển khai, thực hiện, nhất là đối với các dự án có
quy mô toàn ngành, các dự án về hạ tầng thông tin.

- Tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức trong cơ quan Sở và các cơ sở y tế về vai trò, lợi ích của việc ứng
dụng công nghệ thông tin y tế.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin tại các đơn vị để có những giải pháp thúc đẩy kịp thời; đưa tiêu chí
ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các tổ
chức; tổ chức thực hiện xếp loại ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao mức
độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn tỉnh và ngành Y tế.
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4. Giải pháp môi trường pháp lý

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo môi trường pháp lý
cho các hoạt động y tế trên môi trường điện tử, quy định về các điều kiện hoạt
động, sử dụng các ứng dụng cụ thể và việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống,
đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin.

- Phối hợp xây dựng, triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ
thông tin y tế; xây dựng, ban hành tiêu chí chung cho các hệ thống, ứng dụng công
nghệ thông tin phổ biến, các căn cứ để thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

5. Các giải pháp khác

- Tham gia tập huấn đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho
cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo
phụ trách công nghệ thông tin, cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông
tin các cấp.

- Căn cứ vào kế hoạch này, các đơn vị thuộc Sở Y tế xây dựng kế hoạch phù
hợp, phát huy được tính chủ động của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Y tế
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, đề nghị các phòng chức năng Sở Y tế và các
đơn vị trực thuộc nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các Phó Giám đốc SYT; 
- Các phòng chức năng của Sở (T/hiện) ;
- Các đơn vị trực thuộc (T/hiện);
- Bộ phận CNTT (Đăng tải trên CTTĐT);
- Lưu: VT, NV.

                 GIÁM ĐỐC

               Phạm Minh An
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Phụ lục:
KẾ HOẠCH

Ứng dụng và phát triển  công nghệ thông tin năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SYT ngày      tháng 01  năm 2020)

TT Nội dung/nhiệm vụ Sản phẩm
Cơ quan,

phòng chức
năng chủ trì

Cơ quan, phòng
chức năng  phối

hợp
Thời gian thực hiện

1
Rà soát và xây dựng ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động ngành Y tế năm 2020

Kế hoạch  
Phòng Nghiệp
vụ

Các phòng chức 
năng và các đơn vị 
trực thuộc

Quý IV/2020

2
Phối hợp với Bộ Y tế triển khai xây dựng Kiến
trúc Chính phủ điện tử Kiến trúc Y tế điện tử

Văn  bản  triển
khai

Bộ Y tế Văn phòng Sở Y tế

Theo Quyết định 
số 6085/QĐ-BYT 
ngày 30/12/2019 
về Ban hành Kiến 
trúc Chính phủ 
điện tử Bộ Y tế 
phiên bản 2.0

3
Phối  hợp  triển  khai  Khung  kiến  trúc  chính
quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Văn  bản  triển
khai

Sở Thông tin 
và Truyền 
thông

Sở Y tế

Quyết định số 636/
QĐ-UBND  của  Ủy
ban nhân dân tỉnh
BRVT  về  phê
duyệt  Kiến  trúc
chính  quyền  điện
tử  tỉnh  Bà  Rịa  –
Vũng  Tàu,  phiên
bản 1.0

4
Nâng cấp hệ thống quản lý và điều hành văn
bản điện tử 

Thực hiện theo 
đúng quy định

Phòng Nghiệp
vụ

Các phòng chức 
năng và các đơn vị 
trực thuộc

Thường xuyên

5 Cấp phát, vận hành hộp thư điện tử công vụ. 
Thực hiện theo 
đúng quy định 

Phòng Nghiệp
vụ

Các phòng chức 
năng, các đơn vị 
trực thuộc 

Thường xuyên 
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TT Nội dung/nhiệm vụ Sản phẩm
Cơ quan,

phòng chức
năng chủ trì

Cơ quan, phòng
chức năng  phối

hợp
Thời gian thực hiện

6
Nâng cấp, xây dựng Cổng thông tin điện tử 
ngành Y tế và các đơn vị trực thuộc

Cổng thông tin 
điện tử ngànhY 
tế

Phòng Nghiệp
vụ

Văn phòng Sở, các 
đơn vị liên quan

Sau khi có Quyết định 
phê duyệt chủ trương 
của UBND tỉnh

7

Duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử ngành 
Y tế, Cập nhật tin, bài lên cổng thông tin điện 
tử của ngành, vận hành mục hỏi đáp trên Cổng 
thông tin điện tử

Cổng thông tin 
điện tử ngànhY 
tế

Phòng Nghiệp
vụ

Các phòng chức 
năng SYT, các đơn 
vị trực thuộc

Thường xuyên

7
Xây dựng, vận hành hoạt động trang thông tin 
điện tử Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
BRVT

Trang thông tin 
điện tử 

Chi cục An 
toàn vệ sinh 
thực phẩm

Văn phòng, 
P.KHTC, P.NVY 
SYT

Thường xuyên

8
Rà soát, cấp phát, vận hành chữ ký số trong 
quản lý, luân chuyển văn bản điện tử ngành Y 
tế

Văn bản điện tử
Phòng Kế 
hoạch – Tài 
chính Sở

Các phòng chức 
năng SYT, các đơn 
vị trực thuộc

Thường xuyên

9
Tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4 đối với các dịch vụ hành chính công

Những dịch vụ 
hành chính công 
trực tuyến mức 
độ 3, 4

Phòng Nghiệp
vụ

Các phòng chức 
năng liên quan, các 
đơn vị liên quan

Giai đoạn 2016-2020

10
Vận hành Hệ thống phòng họp trực tuyến gồm 
8 điểm cầu (Sở Y tế, 07 điểm cầu huyện/Tp)

Phần mềm ứng 
dụng 

Phòng Nghiệp
vụ

Các đơn vị liên 
quan

Thường xuyên

11
Triển khai vận hành phần mềm quản lý bệnh 
viện; đảm bảo liên thông BHYT; đưa hệ thống 
RIS, PAS vào triển khai thực hiện.

Phần mềm ứng 
dụng

Phòng NVY

Phòng KHTC Sở Y
tế; các đơn vị KCB 
trực thuộc.

Thường xuyên

12

Tổ chức  triển khai  thực  hiện đẩy nhanh ứng
dụng CNTT trong khám bệnh Bảo hiểm y tế
theo  Thông  báo  số  7571/TB-VPCP  ngày
22/9/2015 của Văn phòng Chính phủ về truyền
đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ
Vũ  Đức  Đam;  văn  bản  số  8360/UBND-VP
ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh 

Văn bản triển 
khai, tổ chức 
thực hiện 

Phòng Nghiệp
vụ Y, Phòng 
Kế hoạch – 
Tài chính Sở,

Các phòng chức 
năng liên quan và 
các đơn vị trực 
thuộc liên quan

Theo lộ trình quy định 
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TT Nội dung/nhiệm vụ Sản phẩm
Cơ quan,

phòng chức
năng chủ trì

Cơ quan, phòng
chức năng  phối

hợp
Thời gian thực hiện

13
Nâng cấp, bổ sung hạ tầng CNTT cho Sở Y tế
và đơn vị không có nguồn thu

Hạ tầng kỹ thuật Phòng NVY
Phòng chức năng 
Sở Y tế

Theo lộ trình mua sắm 
tập trung

15

Xây dựng Đề án quản lý y tế thông minh
+ Xây dựng Trung tâm điều hành Y tế thông
minh
+ Xây dựng hệ thông quản lý bệnh viện thông
minh tại bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi
+ Nâng cấp Cổng thông tin điện tử ngành Y tế
và xây dựng Trang thông tin điện tử cho ĐVTT
Y tế 

Đề án Phòng NVY
Các phòng chức 
năng và các đơn vị 
trực thuộc liên quan

Sau khi có Quyết định 
phê duyệt của UBND 
tỉnh

16
Xây dựng Đề án quản lý vệ sinh an toàn thực
phẩm thông minh

Đề án

Phòng NVY Chị cục ATVSTP; 
PYT, TTYT các 
huyện/thành phố; 
các Sở liên quan

Sau khi có Quyết định 
phê duyệt của UBND 
tỉnh

17 Triển khai hệ thống Telemedicine Côn Đảo Đề án
Phòng NVY TTYT Côn Đảo, 

Phòng NVY, Văn 
phòng Sở Y tế

Quý I/2018

18
Vận hảnh hoạt động Tổ chuyên trách An toàn,
an ninh thông tin mạng ngành Y tế 

Quyết định
Phòng NVY Các đơn vị trực 

thuộc
Thường xuyên

19
Mở rộng phần mềm diệt Virus cho Sở Y tế và
các đơn vị trực thuộc

Phần mềm diệt 
Virus

Phòng NVY
Các đơn vị trực 
thuộc

Sau khi có Quyết định 
của UBND tỉnh.

20 Triển khai hệ thống Firewell ngành Y tế Hạ tầng kỹ thuật Phòng NVY
Các đơn vị trực 
thuộc

Sau khi có Quyết định 
của UBND tỉnh.

21
Triển khai, vận hành phần mềm quản lý tiêm
chủng quốc gia

Phần mềm ứng 
dụng

Phòng NVY

Trung tâm Y tế Dự 
phòng, P.KHTC, 
Văn phòng SYT và 
các đơn vị liên 
quan

Thường xuyên

22 Vận hành hoạt động Đường dây nóng ngành Y
tế

Xử lý các phản 
ánh khiếu nại 

Phòng Kế 
hoạch – Tài 

Các phòng chức 
năng và các đơn vị 

Thường xuyên
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TT Nội dung/nhiệm vụ Sản phẩm
Cơ quan,

phòng chức
năng chủ trì

Cơ quan, phòng
chức năng  phối

hợp
Thời gian thực hiện

ngành Y tế chính Sở liên quan

23
Vận hành hoạt động Đường dây nóng của Lãnh
đạo tỉnh

Xử lý các phản 
ánh khiếu nại 
liên quan Y tế

Phòng Kế 
hoạch – Tài 
chính Sở

Các phòng chức 
năng và các đơn vị 
liên quan

Thường xuyên

24

Tiếp  tục  triển  khai  các  nội  dung  đề  án  Phát
triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020,
nâng cao năng lực quản lý nhà nước về y tế
biển đảo

Quyết định triển 
khai

Phòng NVY
Các phòng chức 
năng và các đơn vị 
liên quan

Thường xuyên

25
Tiếp tục riển khai Đề án bệnh viện Bà Rịa văn
minh, thân thiện, hiện đại

Đề án Phòng NVY
Các phòng chức 
năng và các đơn vị 
liên quan

Giai đoạn 2017-2020

26 Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử Kế hoạch Phòng NVY
Các phòng chức 
năng và các đơn vị 
liên quan

Theo Kế hoạch số 167/
KH-SYT29/11/2019 về
triển khai Hồ sơ sức 
khỏe điện tử ngành Y 
tế năm 2019
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