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Số:        /KH-SYT Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” 6 tháng cuối năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 

11/03/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giảm trừ dự toán ngân sách cấp 

chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 9 tháng đầu 

năm 2021, thu hồi về ngân sách tỉnh năm 2022 và giao bổ sung dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2022 cho Sở Y tế và các huyện, thành phố để thực hiện các 

nhiệm vụ phát sinh. 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” 6 

tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực chuyên môn của y tế 

tuyến cơ sở, tạo sự công bằng trong nhu cầu khám, chữa bệnh: người dân vùng 

sâu, vùng xa đều được tiếp cận với các phương pháp khám, chữa bệnh hiện đại 

và thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao. 

- Tạo sự liên thông trong hệ thống y tế, hỗ trợ tạo điều kiện cho việc thực 

hiện chuyển tuyến đúng về chuyên môn và an toàn người bệnh. Giảm chi phí 

khám, chữa bệnh cho người dân. 

- Thực hiện biện pháp giảm tập trung đông người tại cơ sở y tế trong 

phòng, chống dịch. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe nhân nhân tại địa bàn tỉnh. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

a)  Công tác truyền thông:  

           - Xây dựng và phát sóng 01 phóng sự chuyên đề thực hiện “Đề án khám 

chữa bệnh từ xa ” thời lượng 20 phút; phát sóng 02 lần/phóng sự. 

          - Xây dựng và phát sóng bài phổ biến nội dung “Đề án khám chữa bệnh từ 

xa” trên sóng phát thanh (thời lượng 3 phút, khung giờ phát 20h00 - 21h00, phát 

03 lần/bài); phát sóng 02 lần. 
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         - Thực hiện truyền thông trực tiếp theo hình thức lồng ghép về các hoạt 

động “ Khám chữa bệnh từ xa” tại các địa bàn trong tỉnh. 

b) Thực hiện Hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa:  

- Hội chẩn với các bệnh viện tuyến Trung ương: tham gia các buổi hội 

chẩn theo đăng ký và dự thính các buổi hội chẩn theo lịch của các bệnh viện 

tuyến Trung ương. 

- Hội chẩn giữa tuyến tỉnh và tuyến huyện 

+ Tổ chức các buổi hội chẩn giữa tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chủ 

trì chuẩn bị Hội chẩn, khám chữa bệnh từ xã với các Trung tâm y tế (TTYT) 

huyện: 01 buổi/01tháng/6tháng và hội chẩn cấp cứu khi có ca bệnh cần hội chẩn 

đột xuất, cấp cứu. 

+ TTYT các huyện chủ trì chuẩn bị ca bệnh: mỗi đơn vị tối thiểu 02 ca 

bệnh/6 tháng đề xuất với bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa 

tuyến tỉnh tổ chức Hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa. 

- Tham gia dự thính khám chữa bệnh từ xa: các bệnh viện tuyến tỉnh và 

TTYT các huyện cử cán bộ tham gia dự thính 100% các cuộc Hội chẩn, khám 

chữa bệnh từ xa tổ chức. 

c) Kiểm tra giám sát thực hiện: 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án: 14 cuộc tại 04 bệnh viện 

tuyến tỉnh và 10 TYYT huyện (mỗi đơn vị 01 đợt kiểm tra). 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về lãnh đạo chỉ đạo 

- Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung của 

Đề án tại các cơ sở khám, chữa bệnh; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả triển 

khai Đề án. 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh: thành lập Ban Chỉ đạo và bộ phận tư vấn 

khám, chữa bệnh từ xa; xây dựng kế hoạch và  triển khai kế hoạch thực hiện Đề 

án tại đơn vị và trên địa bàn phụ trách. 

2. Giải pháp về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật 

- Tăng cường hợp tác với các bệnh viện đầu ngành tuyến trên; tham dự 

các khóa đào tạo triển khai khám chữa bệnh từ xa của các bệnh viện tuyến 

Trung ương tổ chức. 

- Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ y tế. 

3. Giải pháp về truyền thông 

Đa dạng các hình thức truyền thông để người dân hiểu về lợi ích trong 

khám, chữa bệnh từ xa đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ khám, chữa 

bệnh từ xa. 

4. Giải pháp về nguồn lực 

- Tận dụng tối đa nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động khám, chữa 

bệnh và hội chẩn từ xa để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng các yêu 

cầu để triển khai Đề án. 

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư vào hoạt động khám, chữa 

bệnh từ xa tại tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau theo quy định của pháp 

luật. 
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III. KẾ HOẠCH 

TT Nội dung 
Thời 

Gian 
Địa điểm 

Chịu trách 

nhiệm chính 

Phối hợp 

thực hiện 

1. 

Thực hiện đấu thầu 

Thuê dịch vụ hệ thống 

phần mềm khám chữa 

bệnh từ xa cho Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh 

Tháng 

5/2022 

Tỉnh Lạng 

Sơn 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh  

Các nhà 

thầu có 

năng lực 

2. 

- Thực hiện đấu thầu 

Thuê dịch vụ phần mềm 

tư vấn khám chữa bệnh 

từ xa MCU Cloud 

Cloud cho 03 bệnh viện 

tuyến tỉnh : Phục hổi 

chức năng, Y học cổ 

truyền và Bệnh viện 

Phổi. 

- Thực hiện đấu thầu 

Thuê dịch vụ phần mềm 

lưu trữ và truyền tải 

hình ảnh PACS Clouds 

cho 3 bệnh viện tuyến 

tỉnh: Phục hổi chức 

năng, Y học cổ truyền 

và Bệnh viện Phổi. 

Tháng 

5/2022 

Tỉnh Lạng 

Sơn 

Bệnh viện: Phục 

hổi chức năng, 

Y học cổ truyền 

và Phổi  

Các nhà 

thầu có 

năng lực 

3. 

Thực hiện đấu thầu 

công tác Truyền thông 

trên Đài PT&TH tỉnh 

Tháng 

5/2022 

Tỉnh Lạng 

Sơn 

Phòng NVYD 

Sở Y tế 

 

Đài PTTH 

tỉnh; 

Phòng 

KHTC 

4. 

- Thực hiện đấu thầu 

Thuê dịch vụ phần mềm 

tư vấn khám chữa bệnh 

từ xa MCU Cloud 

Cloud tại Trung tâm Y 

tế các huyện. 

- Thực hiện đấu thầu 

Thuê dịch vụ phần mềm 

lưu trữ và truyền tải 

hình ảnh PACS Clouds 

tại Trung tâm Y tế các 

huyện 

Tháng 

5/2022 
Các huyện 

TTYT các 

huyện  
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5. 

Thực hiện các hoạt 

động thuộc Đề án khám 

chữa bệnh từ xa  

Tháng 5-

11/2022 

Các bệnh 

viện tuyến 

tỉnh và 

TTYT các 

huyện, 

thành phố 

Các bệnh viện 

tuyến tỉnh và 

TTYT các 

huyện, thành 

phố 

Đơn vị 

trúng thầu 

6. 

Thực hiện công tác 

Truyền thông trên Đài 

PT&TH tỉnh và các 

hình thức truyền thông 

khác 

 

Tháng 

6/2022 - 

tháng 

12/2022  

Tại tỉnh và 

các huyện, 

thành phố 

Đài PTTH tỉnh, 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh và TTYT 

các huyện, thành 

phố 

Trung tâm 

Kiểm soát 

Bệnh tật; 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Y - Dược 

Sở Y tế  

7. 

Kiểm tra, rà soát hoạt 

động khám chữa bệnh 

từ xa năm 2022 tại 04 

Bệnh viện tuyến tỉnh và 

10 Trung tâm Y tế các 

huyện, mỗi đơn vị 01 

đợt kiểm tra. 

Tháng 7 

và tháng 

10/2022 

04 Bệnh 

viện tuyến 

tỉnh và 10 

TTYT 

huyện 

Phòng Nghiệp 

vụ Y - Dược 

Phòng 

KH-TC 

Sở Y tế 

8. 
Báo cáo kết quả thực 

hiện Đề án 

Tháng 

12/2022 

04 Bệnh 

viện tuyến 

tỉnh và 10 

TTYT 

huyện 

Phòng Nghiệp 

vụ Y - Dược 

Phòng 

KH-TC 

Sở Y tế 

 III. KINH PHÍ: 2.048.100.000 đồng (Hai tỉ không trăm bốn mươi tám 

triệu một trăm nghìn đồng chẵn), (có dự toán kèm theo). 

 - Tuyến tỉnh: 608,1 triệu đồng 

 + Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 116,1 triệu đồng. 

 + Bệnh viện Phổi tỉnh: 144,0 triệu đồng. 

 + Bệnh viện Y học cổ truyền: 144,0 triệu đồng. 

 +  Bệnh viện phục hồi chức năng: 144,0 triệu đồng. 

 +  Văn phòng Sở Y tế: 60 triệu đồng. 

 - Tuyến huyện: 1.440 triệu đồng, trong đó mỗi TTYT huyện: 144 triệu 

đồng x 10 đơn vị. 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nghiệp vụ Y -Dược : 



5 

 

 

 - Tham mưu công tác chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện Đề 

án. 

 - Tham mưu Chỉ đạo công tác giám sát và định kỳ đánh giá kết quả thực 

hiện Đề án. 

 - Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính công tác đấu thầu các nội 

dung của Đề án. 

          - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án. 

 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 - Tham mưu mưu cho lãnh đạo Sở Y tế ban hành Quyết định giao bổ sung 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Văn phòng Sở Y tế và các bệnh viện 

khối tỉnh thuộc Sở Y tế để triển khai thực hiện Đề án. 

          - Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y - Dược thực hiện công tác đầu thầu, 

công tác giám sát và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Đề án. 

          - Tổng hợp thanh quyết toán các nội dung thuộc Đề án khám chữa bệnh từ 

xã đã được phê duyệt. 

          2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật: chủ động phối hợp với các cơ quan 

truyền thông tại tỉnh đưa tin các hoạt động thực hiện Đề án “Khám chữa bệnh từ 

xa” tại địa bàn tỉnh. 

         3. Các bệnh viện tuyến tỉnh: 

 - Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu các nội dung của Đề án: Thuê dịch 

vụ hệ thống phần mềm khám chữa bệnh từ xa cho bệnh viện hạt nhân; Thuê dịch 

vụ phần mềm tư vấn khám chữa bệnh từ xa MCU Cloud; Thuê dịch vụ phần 

mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS Clouds 

 - Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu để triển 

khai Đề án. 

 - Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Đề án tại đơn vị và tổ chức thực 

hiện. 

 - Triển khai hội chẩn từ xa với các Bệnh viện tuyến Trung ương và các 

TTYT huyện. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Đề án. 

          4. Trung tâm Y tế các huyện: 

 - Đầu tự cơ sở hạ tầng  và trang thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu để triển 

khai Đề án. 

 - Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu các nội dung của Đề án: Thuê dịch 

vụ phần mềm tư vấn khám chữa bệnh từ xa MCU Cloud; Thuê dịch vụ phần 

mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS Clouds. 
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          - Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Đề án trên địa bàn phụ trách và 

tổ chức thực hiện. 

          - Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Đề án. 

 Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” 6 tháng 

cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c); 

- Đài PTTH tỉnh (Ph/h); 

- Viettel Lạng Sơn (Ph/h); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện,TP; 

- GĐ Sở và các PGĐ Sở; 

- Các phòng trực  thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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