
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /SYT-NVY 

V/v ý kiến nội dung đề xuất ứng 

dụng hệ thống khám bệnh và hội 

chẩn từ xa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 22 tháng 09 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang 

  

Theo Công văn số 1005/ STTTT-CNTT-BCVT ngày 09/9/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông An Giang về việc ý kiến đề xuất triển khai các ứng dụng CNTT 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Theo báo cáo từ các bệnh viện đã sử dụng các hệ thống Hội chẩn từ xa 

của 02 nhà cung cấp là Viettel An Giang và VNPT An Giang thì phần mềm “Hệ 

thống hội chẩn từ xa (VNPT MIS)” chưa mang lại hiệu quả do các bệnh viện 

tuyến trên và các Tiểu ban điều trị của Bộ Y tế không dùng phần mềm của nhà 

cung cấp là Viettel hoặc VNPT trong việc kết nối hội chẩn. Do đó tần suất sử 

dụng không nhiều, rất hạn chế khi kết nối hội chẩn trực tuyến. 

2. Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phần mềm Hội chẩn từ xa thuộc 

quyền quyết định của các bệnh viện.  

3. Về hội chẩn chuyên môn từ xa, thực tế các bác sĩ đang sử dụng nền tảng 

Zalo 24/7 và online bằng phần mềm zoom miễn phí đã đủ đáp ứng sự linh hoạt 

mọi lúc mọi nơi rất thuận tiện.  

4. Về hoạt động chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh từ xa chưa có 

những quy định về pháp lý (chi phí thanh toán bảo hiểm y tế, quy chế kê đơn từ 

xa, cấp phát thuốc,...). Đây là vấn đề rất khó khăn của các bệnh viện trong hoạt 

động này. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VNPT An Giang (để biết); 

- Các BV tuyến tỉnh: 

- Các TTYT tuyến huyện; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

(kèm cv số 1005/ STTTT-CNTT-BCVT  

và cv số 1346/VNPT-AGG) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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