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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 922/KH- SYT Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 5 năm 2019 
  

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019của Chính phủ  

vềmột số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ  

điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 

 

Thực hiệnNghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng đến 2025;Kế hoạch số 84/KH-UBND  của UBND tỉnh ngày 

29/3/2019về Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ - CP 

ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 

Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.Căn cứ 

vàođiều kiện thực tế của Ngành, Sở Y tế Hà Tĩnhban hành Kế hoạch hành 

độngvới các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kế thừa các kết quả tích cực đã đạt được, tổ chức thực hiện hiệu quảNghị 

quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 

đến 2025; Kế hoạch số 84/KH-UBND  của UBND tỉnh ngày 29/3/2019về Ban 

hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ - CP ngày 7/3/2019 

của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 

điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025làm căn cứ cho các đơn 

vị trong Ngành lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm đảm bảo mục tiêu 

xây dựng Chính quyền điện tử ngành Y tế Hà Tĩnh đúng và đủ yêu cầu. 

Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrong 

toàn Ngành, tạo bước đột phá trong phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của cá 

nhân, tổ chức là thước đo trong xây dựng Chính quyền điện tử. 

Đảm bảo xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ các cấp; 

hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung tạo môi trường 

làm việc minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất 

lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành 

chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

2. Yêu cầu 

Người đứng đầucơ quan, đơn vịphải xác định việc xây dựng Chính quyền 

điện tử là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; là yếu tố đột phá trong chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội; cần được chú trọng, ưu tiên nguồn lực thực hiện 
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nhiệm vụ về công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình hàng năm. 

Triển khai ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực và có lộ trình, trọng 

tâm, trọng điểm. Ưu tiên ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính, số hóa, 

cung cấp dịch vụ công mức độ cao trên các lĩnh vực; ưu tiên các thủ tục hành 

chính liên quan nhiều tới doanh nghiệp, người dân. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tửngành Y tế Hà tĩnh, với nền 

hành chính không giấy;bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tính minh 

bạch trong hoạt động tại Văn phòng Sở và các đơn vị; phục vụ người dân và 

doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

- Phấn đấu đến năm 2025đưangành Y tế Hà Tĩnh trở thành một trong 

những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Giai đoạn 2019 – 2020 

- Ban hành các quy định liên quan đến tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, 

bảo vệ thông tin cá nhân, công tác văn thư, lưu trữ điện tử của Ngành. 

- Xây dựng hạ tầng CNTT hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ;đáp ứng sự chỉ 

đạo, điều hành của tỉnh, của Ngành, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; 

đảm bảo các ứng dụng, dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử của Ngành hoạt 

động thông suốt, an toàn, bảo mật. 

- Đảm bảo đồng bộ các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, 

phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong toàntỉnh. 

100% văn bản trao đổi dưới dạng văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà 

nước và các đơn vị trong Ngành (trừ văn bản mật). 

- Sở Y tế và 100% các đơn vị trực thuộc Sở có Cổng/trang thông tin điện 

tử bảo đảm tuân thủ quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 

của Chính phủ, tổ chức cập nhật minh bạch thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy 

định tại Luật Tiếp cận thông tin và Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 của UBND tỉnh. 

- Bảo đảm 100% TTHC được cập nhật công khai trên Cổng thông tin dịch 

vụ công trực tuyến của tỉnh, tối thiểu 30% TTHC được triển khai dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và 4. 

- Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và 

tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh; trên 20% hồ sơ 

TTHC tiếp nhận và thụ lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

- 100% báo cáo định kỳ được gửi nhận bằng văn bản điện tử. 

- Rút ngắn 40% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông 

qua hệ thống thông tin phục vụ họp, hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều 

hành của Ngành. 
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2.2.Giai đoạn 2021 - 2025 

- Tiếp tục hoàn thiện môi trường chính sách về tổ chức ứng dụng CNTT, 

tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng Chính quyền điện tử; kịp thời ban 

hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT. 

- Duy trì ổn định và khai thác hiệu quả các hệ thông tin dùng chung. 

- Sở Y tế và 100% các đơn vị trực thuộc Sở có Cổng/trang thông tin điện 

tử bảo đảm tuân thủ việc cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch thông tin theo 

đúng quy định hiện hành, phục vụ tối đa nhu cầu tiếp cận thông tin của người 

dân, doanh nghiệp; bảo đảm trao đổi hai chiều thuận lợi giữa Chính quyền với 

người dân và doanh nghiệp. 

- Bảo đảm 100% TTHC được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên 

hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 80% 

TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 

tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC. 

- 100% báo cáo định kỳ được gửi nhận bằng văn bản điện tử.  

- Bảo đảm ứng dụng CNTT đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cấp xã trong 

toàn Ngành. 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU 

1. Về môi trường chính sách và công tác tuyên truyền  

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, các chính sách, pháp 

luật về quản lý, ứng dụng và phát triển CNTT trong xây dựng Chính phủ điện tử, 

Chính quyền điện tử và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Ban hành các văn bản đảm bảo điều kiện thuận lợi và nâng cao tính hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước về triển khai ứng dụng và đầu tư phát triển CNTT,  

đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, nguồn nhân lực, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ cao, bảo đảm tính đồng bộ và gắn kết chặt chẽ giữa ứng 

dụng CNTT với cải cách hành chính. 

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các nội dung về 

an toàn thông tin theo hướng quy định về trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin 

đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các biện pháp bảo đảm an 

toàn thông tin, an ninh mạng. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu, rộng, đa dạng về 

hình thức, phương tiện để phổ biến, phổ cập lộ trình, kết quả quá trình xây dựng 

Chính quyền điện tử, kết quả hiện đại hóa nền hành chính đến với mọi người dân 

và doanh nghiệp; tăng cường tổ chức các chương trình hướng dẫn giúp người dân, 

doanh nghiệp tiếp cận, khai thác thông tin và giao dịch với Ngành trên môi trường 

mạng. 

2. Về hạ tầng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử 

- Xây dựng hạ tầng mạng Lan ổn định và thông suốt, trang thiết bị ổn định 

hiện đại đáp ứng được nhu cầu công việc trong toàn Ngành. 
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- Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, mạng lưới truyền dẫn 

trong toànNgành; bảo đảm chất lượng đường truyền, tiếp tục mở rộng Internet 

cáp quang sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu kết nối. 

- Tổ chức tiếp nhận, khai thác, cập nhật dữ liệu và liên thông đồng bộ các 

hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngành. 

3. Về ứng dụng CNTTtừng bước hiện đại hóa nền hành chính, xây 

dựng Chính quyền điện tử 

- Thực hiện kết nối thường xuyên giữa hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành điện tử của Sở với các đơn vị trực thuộc, các sở, ngành và UBND các 

huyện, thành phố, thị xã, đảm bảo hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở Y tế được 

thực hiện trên môi trường điện tử. Tiếp tục ứng dụng hiệu quả phần mềm Văn 

bản chỉ đạo ngành Y tế Hà Tĩnh. 

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hà Tĩnh và Trang thông tin 

điện tử của các đơn vị đảm bảo công khai thông tin đầy đủ theo quy định, có 

phiên bản cho các thiết bị di động, đáp ứng các quy định của Chính phủ, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh. 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 4, nâng cấp, tối ưu hóa các tính năng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp khai thác dịch vụ công thuận lợi nhất.  

- Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu ngành Y tế Hà Tĩnh: hệ thống bao 

gồm cơ sở dữ liệu ngành Y tế Hà Tĩnh, tích hợp dữ liệu KCB, dược, cơ sở vật 

chất từ các đơn vị trên toàn tỉnh. Giúp quản lý, báo cáo, điều hành tập trung và 

online tại Sở Y tế. Cho phép giám sát, phân tích, cảnh báo số liệu một cách tức 

thời, tập trung và xuyên suốt. 

- Triển khai thẻ khám bệnh thông minh, hệ thống tra cứu và đón tiếp tự 

động. Thẻ được tích hợp thông tin từ hệ thống Hồ sơ sức khỏe, thẻ an sinh xã 

hội, thẻ thanh toán và hệ thống KCB tại từng cơ sở KCB. 

- Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý liên thông các cơ sở cung ứng 

thuốc đối với các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn toàn tỉnh, tạo hệ thống kiểm 

soát đồng bộ trong việc truy xuất nguồn gốc của thuốc, giá cả mua vào, bán ra; 

đảm bảo cho việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả. 

- Tiếp tục phối hợp với các bệnh viện Trung ương và trực thuộc các 

tỉnh/thành phố lớn triển khai ứng dụng CNTT trong đào tạo, chuyển giao kỹ 

thuật, tư vấn KCB từ xa. 

- Bảo đảm hoạt động hiệu quả, thông suốt hệ thống thông tin quản lý 

khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử. 

- Xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử đối với 

việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

- Cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đăng ký lưu hành và 

đăng ký giá thuốc qua mạng điện tử. 

- Tích hợp thông tin cấp chứng chỉ, cấp phép hành nghề y, dược lên Cổng 

thông tin dịch vụ công. 
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- Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ CNTT 

trong công tác khám, chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế; chủ trì, phối 

hợp với Bảo hiểm Xã hộitỉnhxây dựng phương án tin học hóacác quy trình 

nghiệp vụ thanh quyết toán bảo hiểm y tế. 

- Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo lộ trình của Thông tư 46/2018/TT-BYT. 

- Tiếp tục nâng cấp các bệnh viện trực thuộchướng đến bệnh viện thông 

minh theo các tiêu chí của Thông tư 54/2017/TT-BYT. 

- Chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc xây dựng và vận hành hệ thống tư vấn 

khám, chữa bệnh từ xa. 

-Đưa vào ứng dụng đồng bộ có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý tiêm 

chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, triển khai toàn tỉnh. 

4. Bảo đảm nhân lực CNTT cho phát triển Chính quyền điện tử các 

cấp. 

- Đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách CNTT, chú trọng đào tạo 

nâng cao các kỹ năng ứng phó với các nguy cơ mất an toàn thông tin, xử lý mã 

độc và khắc phục sự cố. 

- Không ngừng nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, người dân và doanh 

nghiệp trong hoạt động ứng dụng CNTT. 

- Phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và 

Truyền Thông Hà Tĩnh đào tạo chuẩn hóa kỹ năng ứng dụng CNTT theo quy định 

tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông và cập nhật kỹ năng khai thác phần mềm dùng chung, bảo đảm 100% cán 

bộ, công chức,viên chức khai thác ứng dụng tốt CNTT trong công vụ. 

5. Bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hoạt động của Chính quyền 

điện tử. 

- Nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng CNTT bảo đảm điều kiện triển khai các 

giải pháp về giám sát, phòng chống và ngăn ngừa sự cố về an toàn thông tin mạng 

trong toàn Ngành. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật về an toàn thông tin mạng 

nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn thông tin, phòng  

ngừa các hoạt động tấn công mạng từ xa và ứng phó, khắc phục các sự cố về an 

toàn thông tin mạng. 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp; đổi mới 

công tác tuyên truyền; nghiêm túc trong tổ chức thực hiện 

- Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các 

Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT đến với tất cảcán bộ, công 

chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, các ngành và 

đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc ứng dụng CNTT 

trong cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử; gắn kết chặt chẽ và 
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lồng ghép linh hoạt, hiệu quả giữa các hoạt động ứng dụng CNTT với cải cách 

hành chính. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật 

của Trung ương ban hành: Luật Công nghệ thông tin; Luật An toàn thông tin; 

Luật An ninh mạng;Luật Giao dịch điện tử;Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 

10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà 

nước;Các văn bản của UBNDtỉnh:Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 

25/5/2011 của UBNDtỉnh quy định về tổ chức ứng dụng CNTT trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước trên đia bàn tỉnh;Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/ 5/2018 

của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 

06/5/2015 về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh 

ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc 

tế. 

2. Tập trung huy động các nguồn lực đảm bảo tiến trình xây dựng 

Chính quyền điện tử 

- Ngoài việc chủ động bố trí các nguồn lực của địa phương, tích cực tranh 

thủ sự hỗ trợ từ các bộ, ngành Trung ương, ngân sách Trung ương và các nguồn 

huy động hợp pháp khác. 

- Tích cực huy động các nguồn xã hội hóa trong thực hiện các nhiệm vụ về 

ứng dụng CNTT, đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng cơ sở dữ liệu số; đẩy mạnh 

thực hiện thuê dịch vụ CNTT. 

- Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch trung hạn, ngắn hạn, công tác thẩm 

định, đấu thầu và quản lý các dự án đầu tư, triệt để thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quá trình ứng dụng và phát triển CNTT. 

 3.Tăng cường công tác kiểm tra 

 Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo và giám sát các đơn vị thực hiện tốt Kế 

hoạch hành động này; hàng năm đánh giá kết quả đạt được của các đơn vị với các 

mục tiêu, lộ trình được đề ra trong Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 

Chính phủ; Quyết định 1480/QĐ-BYT ngày 22/4/2019 của Bộ Y tế; có hình thức 

khen thưởng kịp thời các đơn vị làm tốt; có biện pháp, chế tài xử lý đối với các 

đơn vịchưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ yêu cầu. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Chi tiết các nội dung thực hiện của Kế hoạch này được lồng ghép vào Kế 

hoạch CNTT hàng năm của Ngành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Sở, đơn vị trực thuộc Sở thực 

hiện, duy trì, bảo đảm kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản, Cổng dịch 

vụ côngtrực tuyến, kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử các cấp. 
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- Phối hợp với các phòng liên quantham mưu, trình lãnh đạo Sở bố trí 

ngân sách hàng năm cho xây dựng Chính quyềnđiện tử. 

-Hàng năm đưa các nhiệm vụ CNTT trong Kế hoạch này vào Kế hoạch 

ứng dụng CNTT của Ngành, lồng ghépcácnhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng 

Chính quyền điện tử các cấp vào Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và 

tổ chức thực hiện; thực hiện việc rà soát, đề xuất các văn bản nhằm đảm bảo môi 

trường, chính sách trong xây dựng Chính quyền điện tử. 

-Duy trì và bảo đảm hoạt động thường xuyên, hiệu quả Cổng thông tin 

điện tử Ngành,đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước theo quy định. 

-Phối hợp các doanh nghiệp Viễn thông- CNTTđủ năng lực ở trên địa 

bànhỗ trợ các giải pháp, dịch vụ CNTTphù hợp với các giai đoạn. 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách an toàn thông tin mạngtrong quá trình 

xây dựng Chính quyền điện tử. 

-Chủ trì, phối hợp với phòng chức năng liên quan hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan liên quan bố trí kinh phí chi 

thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp xây dựng Chính quyềnđiện tử trên địa bàn huyện. 

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí kinh phí chi đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng 

Chính quyềnđiện tử trên địa bàn. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động đấu thầu mua sắm công qua 

mạng. 

3. Phòng Nghiệp vụ Y 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của phòng. 

4.Phòng Nghiệp vụ Dược 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của phòng. 

5. Các đơn vị. 

- Tập trung chỉ đạo quán triệt, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các 

nội dung, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch này và các Chỉ thị, Nghị quyết liên 

quan của cấp trên; chịu trách nhiệm trước Sở Y tếvề việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch này trong lĩnh vực được giao. 

- Căn cứ Kế hoạch hành động này để đưa các nhiệm vụ cụ thể vàoKế 

hoạch ứng dụng CNTThàng năm của đơn vị; trong đó xác định rõ mục tiêu, 

nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đạt và nguồn kinh phícho từng nội 

dung, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra đảm bảo hiệu 

quả, đúng tiến độ. 
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- Định kỳ đánh giá, báo cáotình hình triển khai và kết quả thực hiện (theo 

báo cáo CNTT định kỳ) gửi Văn phòng Sở Y tế để tổng hợp, theo dõi. 

Trong quá trình triển khai Kế hoạch này, có vướng mắc hoặc có phát sinh, 

các đơn vị phản ánh về Văn phòng Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Lãnh 

đạo Sở xem xét, quyết định./. 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- các đơn vị trong Ngành; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- các phòng chức năng Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số 922/KH-SYT ngày 10/5/2019của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

STT Tên nhiệm vụ, đề án 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian thực hiện, 

hoàn thành 

2019-2020 2021-2025 

I Về môi trường chính sách và công tác tuyên truyền  

1 
Xây dựng quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu 

Ngành 
Văn phòng Sở 

Các phòng, ban, 

đơn vị trong Ngành. 
2020  

2 

Nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành 

để cụ thể hóa các nội dung về an toàn thông tin theo 

hướng quy định về trách nhiệm bảo đảm an toàn 

thông tin; các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an 

ninh mạng. 

Văn phòng Sở 
Các phòng, ban, 

đơn vị trong Ngành. 
2019-2020  

3 

Xây dựng các phóng sự, chuyên mục về kết quả Hiện 

đại hóa nền hành chính, xây dựng Chính quyền điện 

tử  

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh 

Các phòng, ban, 

đơn vị trong Ngành. 
Hàng năm Hàng năm 

II Về hạ tầng CNTT, ATTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử 

1 Xây dựng hạ tầng CNTT đảm bảo yêu cầu công việc. Văn phòng Sở 
Các đơn vị liên 

quan 
Hàng năm Hàng năm 

2 

Triển khai hệ thống giải pháp hỗ trợ giám sát, ngăn 

ngừa và ứng cứu sự cố an toàn thông tin cho cơ quan 

nhà nước trong toàn Ngành 

Văn phòng Sở 
Các phòng, ban, 

đơn vị. 
 2021-2025 

III Về ứng dụng CNTT từng bước hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử 

1 Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu và điều hành và  Các cơ quan, đơn vị 2019-2020  
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STT Tên nhiệm vụ, đề án 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian thực hiện, 

hoàn thành 

2019-2020 2021-2025 

giám sát Online, hệ thống CSDL ngành Y tế Hà Tĩnh. liên quan 

2 

Triển khai thẻ khám bệnh thông minh, hệ thống tra 

cứu và đón tiếp tự động. Thẻ được tích hợp thông tin 

từ hệ thống Hồ sơ sức khỏe, thẻ an sinh xã hội, thẻ 

thanh toán và hệ thống KCB tại từng cơ sở KCB. 

Phòng NVY 
Các đơn vị liên 

quan 
2019-2020  

3 

Tiếp tục nâng cấp Cổng thông tin điện tử Sở Y tế và 

các đơn vị trực thuộc, đảm bảo liên thông, kết nối 

trong toàn Ngành. 

Văn phòng Sở 
Các đơn vị liên 

quan 
2019  

4 

Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý liên thông các 

cơ sở cung ứng thuốc đối với các cơ sở bán lẻ thuốc 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

Phòng NVD 
Các đơn vị liên 

quan 
2019-2020 2021-2025 

5 
Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 
Phòng NVY 

Các đơn vị liên 

quan 
 2021-2025 

6 

Tiếp tục vận hành hiệu quả, chuẩn hóa dữ liệu Hồ sơ 

sức khỏe của người dân trên địa bàn Hà Tĩnh (đạt trên 

90%) và áp dụng vào khai thác dữ liệu sức khỏe người 

dân trong phòng, chống, cảnh báo tình hình sức khỏe 

người dân Hà Tĩnh. 

Phòng NVY 
Các đơn vị liên 

quan 
2019-2020  

IV Bảo đảm nhân lực CNTT cho phát triển Chính quyền điện tử các cấp 

1 

Tập huấn kỹ năng CNTT, kỹ năng khai thác phần 

mềm dùng chung, DVC trực tuyến cho các cán bộ, 

công chức, viên chức trong Ngành. 

Văn phòng Sở 
Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Hàng năm Hàng năm 

 
 

               SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 
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