UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ
Số: 419 /SYT-KHTC
V/v cử thành viên tham gia
Ban điều hành Chương
trình chuyển đổi số y tế
đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị Y tế tuyến tỉnh, huyện/thị/thành phố;
- Các bệnh viện tư nhân.
Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế An Giang;
Căn cứ Kế hoạch 311/KH-UBND tỉnh An Giang ngày 02/06/2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày
17/04/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động Chính phủ
thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một
số chủ trường, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư;
Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Y tế phê duyệt “Đề án Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y
tế thông minh giai đoạn 2019-2025”;
Căn cứ Quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y
tế quy định về xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế
xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 5316 /QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế
phê duyệt Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 13/01/2021 của Bộ Y tế về việc
quy định danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với nền
tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20;
Để tham mưu Ủy ban nhân dân thành lập Ban điều hành Chương trình
chuyển đổi số y tế tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi

2

tắt là Ban điều hành Chương trình). Sở Y tế đề nghị các đơn vị cử thành viên
tham gia Ban điều hành Chương trình với các vị trí cụ thể như sau:
1. Vị trí ban điều hành: mỗi đơn vị cử 01 thành viên (đối tượng tham gia:
lãnh đạo đơn vị).
2. Vị trí tổ giúp việc:
 Các bệnh viện và Trung tâm y tế tuyến huyện: 02 thành viên/đơn vị (đối
tượng tham gia: 01 cán bộ phụ trách phòng kế hoạch nghiệp vụ và 01 cán bộ
công nghệ thông tin (IT)).
 Các đơn vị tuyến tỉnh: Chi cục ATVSTP, Chi cục DS- KHHGĐ, Trung
tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm
– Mỹ Phẩm): 01 thành viên/đơn vị (đối tượng tham gia: phụ trách nghiệp vụ).
 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: mỗi khoa/phòng cử 01 thành viên (đối
tượng tham gia: lãnh đạo khoa/phòng).
Danh sách thành viên tham gia Ban điều hành Chương trình gửi về Sở Y tế
thông qua phòng Kế hoạch – Tài chính và qua Email: qttlinh@angiang.gov.vn
chậm nhất đến hết ngày 25/02/2021 để tổng hợp trình lãnh đạo xem xét, quyết
định (đính kèm biểu mẫu đăng ký).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT- KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quang Hiền

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN THAM GIA BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG
TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ
(kèm công văn số ……/ SYT-KHTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế An Giang)
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Chức vụ, đơn vị

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

