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V/v ứng dụng công nghệ thông 
tin trong ngành y tế 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

  

        Thực hiện công văn số số 6515/BYT-CNTT ngày 31/10/2018 của Cục công 
nghệ thông tin Bộ Y tế về việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác ứng dụng 
CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

        Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

1. Khi triển khai, xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu mới phải đảm bảo sự 
tích hợp, liên thông với các hệ thống sẵn có; không triển khai các  phần mềm, cơ 
sở dữ liệu trùng lặp với các hệ thống đã có. Khi xây dựng các dự án CNTT hoặc 
kế hoạch thuê dịch vụ CNTT phải phân tích, đưa yêu cầu, nội dung về kết nối, 
chia sẻ, liên thông dữ liệu với các hệ thống đã có. 

2. Công tác bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin cần được quan 
tâm, triển khai, gắn kết, đồng bộ với triển khai ứng dụng CNTT; hệ thống hạ 
tầng mạng cần được quy hoạch kết nối tập trung, đảm bảo đủ hiệu năng để các 
ứng dụng chạy thống suốt, ổn định. Thực hiện các giải pháp, cơ chế để đảm bảo 
an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu; bảo vệ các thông tin bí mật nhà nước và  
thông tin cá nhân theo quy định tại Luật An toàn thông tin năm 2015, Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác. 

3. Đối với các đơn vị đang thuê dịch vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ 
liệu, phần mềm tại các đơn vị bên ngoài, phải có quy định về việc bảo đảm an 
toàn dữ liệu, trong đó xác định rõ quyền truy cập, khai thác dữ liệu y tế, dữ liệu 
cá nhân đối với đơn vị cung cấp dịch vụ, trách nhiệm khi để lộ lọt dữ liệu, thông 
tin quan trọng, bí mật.  

 4. Các đơn vị đang quản lý các phần mềm, cơ sở dữ liệu triển khai ở quy 
mô toàn quốc (có kết nối giữa tuyến trung ương và các tuyến tỉnh, huyện, xã) 
phải có quy định kỹ thuật về dữ liệu theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 
30/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 
25/11/2018 để tổng hợp  báo cáo Bộ Y tế. 

         Nhận được văn bản đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (B/c); 
- VP; 
- Lưu: VT, NVY. 
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