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Số:             / SYT-NVY 

V/v đẩy mạnh triển khai bệnh án điện 

tử và hướng dẫn công bố triển khai 

EMR tại các cơ sở KCB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày       tháng  11  năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

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

 

Thực hiện Công văn số 837/CNTT-THKCB ngày 31/10/2021 của Cục 

Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) về việc đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử và 

hướng dẫn công bố triển khai EMR tại các cơ sở KCB; 

Sở Y tế đề nghị các Bệnh viện, Trung tâm Y tế đẩy mạnh triển khai bệnh 

án điện tử và công bố triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy 

theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử (Thông tư số 46/2018/TT-BYT), 

cụ thể như sau: 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động bố trí các nguồn lực để lập dự 

án đầu tư hoặc thuê dịch vụ CNTT triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) 

theo đúng lộ trình quy định tại Điều 20 của Thông tư số 46/2018/TT-BYT và 

theo hướng dẫn tại công văn số 6374/BYT-CNTT nêu trên. 

2. Thực hiện Điều 18, Điều 19 của Thông tư số 46/2018/TT-BYT, sau 

khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện đầy đủ các bước triển khai bệnh 

án điện tử theo quy định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có văn bản gửi Cục 

CNTT kèm theo Quyết định của thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc 

công bố việc sử dụng, quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho bệnh án 

giấy, lưu trừ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim tại đơn vị để đăng tải 

thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cục CNTT theo đúng quy định. 

3. Triển khai các giải pháp thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng 

tiền mặt theo Chỉ thị số 12/CT-BYT.  

Đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đấy mạnh triển khai bệnh án 

điện tử. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị báo cáo về Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) để kịp thời báo cáo Bộ Y tế 

(Cục Công nghệ thông tin) đế được xem xét, giải quyết kịp thời./. 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Phòng: NVD, KHTC; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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