
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:   1152 /SYT-NVY 
V/v ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh 

và thanh toán BHYT năm 2019 

An Giang, ngày 26  tháng 04 năm 2019 

 

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-BYT ngày 07/03/2019 của Bộ Y tế triển 

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

thanh toán bảo hiểm y tế năm 2019. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám 

bệnh, chữa bệnh và giám định BHYT. 

2. Quản lý, khai thác, vận hành, đề xuất bổ sung các danh mục dùng 

chung trên nền tảng cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành 

thông qua Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung. 

3. Phối hợp đơn vị cung cấp phần mềm thực hiện kịp thời việc cập nhật 

phần mềm HIS khi có điều chỉnh, thay đổi về dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra, 

đảm bảo việc kết nối liên thông dữ liệu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và giám 

định bảo hiểm y tế theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, nghiêm túc thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục CNTT; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Trịnh Hữu Thọ 
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