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V/v có ý kiến về đánh giá kết quả triển
khai phần mềm VNPT-HIS

Kính gửi: Sở Y tế.
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 37/SYT-VP ngày 04/01/2019 về
việc đề nghị có ý kiến đánh giá kết quả triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm
quản lý khám, chữa bệnh VNPT-HIS.
Trên cơ sở Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27/4/2016 về Ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận giai
đoạn 2016 - 2020 và đánh giá kết quả triển khai ứng dụng phần mềm quản lý
khám, chữa bệnh VNPT-HIS. Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến cụ thể như
sau:
1. Tình hình, kết quả triển khai phần mềm VNPT-HIS
- Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày
27/4/2016 và nội dung Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công
nghệ thông tin số 28/TTHT-BINHTHUAN-VNPT ngày 27/12/2014 giữa UBND
tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 20152020”, Sở Y tế đã chủ động phối hợp với VNPT Bình Thuận triển khai phần mềm
VNPT-HIS từ cuối năm 2015.
- Kết quả triển khai phần mềm VNPT-HIS đến thời điểm hiện nay: 06/07
Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa đã sử dụng phần mềm VNPT-HIS trên
thực tế; 02/02 Trung tâm chuyên khoa có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
07/07 Trung tâm Y tế huyện, thành phố có tổ chức khám, chữa bệnh; 10/12 Phòng
khám đa khoa khu vực và 98/115 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (năm 2018 có 98
Trạm Y tế thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế).
2. Đánh giá kết quả triển khai phần mềm VNPT-HIS
Qua hơn 03 năm triển khai phần mềm VNPT-HIS (từ cuối năm 2015 đến
nay) đã đạt được những kết quả sau:
- Phần mềm đã được triển khai đến hầu hết các cơ sở khám, chữa bệnh trên
địa bàn tỉnh theo mục tiêu của Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27/4/2016 về
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình
Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

- Chức năng của phần mềm cơ bản đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của các cơ
sở khám, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Trong quá trình triển khai VNPT Bình Thuận (đơn vị triển khai) đã chủ
động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện xử lý khắc phục một số
lỗi kỹ thuật, cũng như các yêu cầu phát sinh trong nghiệp vụ.
- Phần mềm đã giúp các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan quản lý nhà
nước trong ngành y tế thực hiện tốt công việc quản lý nội bộ của đơn vị và hỗ trợ
hiệu quả trong việc quản lý và báo cáo số liệu cho Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy
định.
Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh theo nhiệm vụ được giao./.
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