
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3097/SYT-NVY 

V/v triển khai đánh giá ứng dụng 

CNTT tại các bệnh viện theo tiêu chí 

bệnh viện thông minh tại Việt Nam 

  

An Giang, ngày  13  tháng  11  năm 2019 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

Vừa qua, Sở Y tế có Công văn số 1913/SYT-NVY ngày 11/7/2019 yêu 

cầu các đơn vị tự đánh giá mức ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh gửi về Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế theo nội dung 

Công văn số 360/CNTT-THKCB ngày 05/7/2019;  

Nhằm đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh hằng năm quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 và thực hiện Công văn số 6365/BYT-CNTT ngày 29 tháng 10 

năm 2019 của Bộ Y tế về việc triển khai đánh giá mức ứng dụng CNTT tại các 

bệnh viện theo tiêu chí bệnh viện thông minh tại Việt Nam;  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị:  

- Tiếp tục triển khai việc thực hiện ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo Tiêu chí bệnh viện thông minh tại Việt Nam đã được Cục 

Công nghệ thông tin – Bộ Y tế ban hành năm 2018 (đính kèm). 

- Sở Y tế sẽ thành lập tổ đánh giá việc ứng dụng CNTT tại các đơn vị 

cùng thời gian với Đoàn đánh giá Chất lượng bệnh viện cuối năm 2019 theo các 

tiêu chí được quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, sau 

đó tổng hợp gửi báo cáo về Bộ Y tế. 

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ BS Ngô Hữu Trí, số ĐT: 

0918625055; Email: nhtri07@angiang.gov.vn hoặc bstrilxag@gmail.com. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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