
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

         Số:              /SYT-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

    Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 10 năm 2022 

V/v tiếp tục triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số ngành Y tế 

 

                  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Công văn số 10955/UBND-VP ngày 9/9/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Công văn số 5591/VPCP-KSTT ngày 26/8/2022 của Văn 

phòng Chính phủ. 

Thực hiện Công văn số 12055/UBND-VP ngày 29/09/2022  của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tiếp tục triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

- Khẩn trương, quyết liệt triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành Y 

tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo nội dung Kế hoạch số 122/KH-SYT ngày 

06/09/2022 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

ngành Y tế đến năm 2025.   

- Triển khai thực hiện Kế hoạch Đề án 06 theo nội dung Kế hoạch số 

61/KH-SYT ngày 22/4/2022 về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo 

nội dung Kế hoạch số 134/KH-SYT ngày 21/9/2022 về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 2139/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao 

chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2022 trên địa bàn tỉnh.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh toán không dùng tiền mặt theo nội 

dung Kế hoạch số 126/KH-SYT ngày 9/9/2022 về việc triển khai kế hoạch thanh 

toán không dùng tiền mặt ngành Y tế. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm các văn bản liên quan) 
     

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- GĐ SYT; 

- Các phòng CM SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Thái  
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