
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2646/SYT-NVY 

V/v đánh giá ứng dụng CNTT tại các 

cơ sở KBCB hằng năm 

  

An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 của Bộ Y tế về việc 

đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt và 

Công văn số 691/CNTT-THKCB ngày 19/10/2020 của Cục Công nghệ thông tin 

- Bộ Y tế về việc đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) hằng năm theo quy định;  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị:  

- Tự đánh giá mức ứng dụng CNTT theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017; việc triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư số 46/2018/TT-

BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế và tình hình triển khai thanh toán chi phí 

dịch vụ y tế không dùng tiền mặt theo Mẫu phiếu đánh giá gửi 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 2020 theo các 

tiêu chí được quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT. 

Phiếu tự đánh giá ứng dụng CNTT các đơn vị gửi về: BS Ngô Hữu Trí, 

phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 0918625055; Email: nhtri07@angiang.gov.vn hoặc 

bstrilxag@gmail.com trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Trần Quang Hiền 
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