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Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 

Phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng 

09:15 - 09:30  VIDEO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ 

09:30 - 09:45 TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ VÀ THỰC HIỆN 
CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN BỆNH VIỆN   Chủ tịch 
UBND Tỉnh Phú Thọ 

09:45 - 10:20 VIDEO VỀ MẠNG KẾT NỐI Y TẾ VIỆT NAM, TRIỂN 
KHAI NỀN TẢNG QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TẾ CƠ 
SỞ V20 VÀ NỀN TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ 

KHAI TRƯƠNG MẠNG KẾT NỐI Y TẾ VIỆT NAM,         
NỀN TẢNG QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TẾ CƠ SỞ V20           
VÀ NỀN  TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ 

10:20 – 10:30  VINH DANH CÁC ĐƠN VỊ TIÊU BIỂU TRONG 
CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ NĂM 2020 

10:30 - 10:35  ĐẠI SỨ QUÁN ANH TRAO TẶNG BỘ Y TẾ HỆ 
THỐNG  DANH PHÁP Y HỌC LÂM SÀNG 
(SNOMED-CT) 

10:35 - 10:55 PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH 
PHỦ  Thủ tướng Chính phủ 

10:55 - 11:00 PHÁT BIỂU TIẾP THU Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ 
TƯỚNG  
Bộ trưởng Bộ Y tế 

11:00 - 11:15  TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO 

11:15 - 11:35 CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ TRONG XÂY DỰNG TP. 
THÔNG  MINH  
Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh 



 
 

TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ  
VÀ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN BỆNH VIỆN 

UBND Tỉnh Phú 

Thọ  

I/ Một số thông tin chung  
1. Phú Thọ là một tỉnh Trung du miền núi phía Bắc của Việt Nam, dân số                 

trên 1,4 triệu người, diện tích đất tự nhiên 3.532 km2, có 13 đơn vị hành chính                 
cấp huyện, 225 đơn vị hành chính cấp xã. Phú Thọ có vị trí trung tâm vùng và là                   
cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội. Vị trí địa lý của Phú Thọ đã tạo cho                    
Phú Thọ có nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm năng to lớn để sản xuất kinh doanh,                  
giao lưu, phát triển kinh tế với cả trong nước và ngoài nước. Phú Thọ còn là                 
mảnh đất cội nguồn, vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam. Tại đây có đền thờ các                  
Vua Hùng và nhiều hệ thống di tích lịch sử, lễ hội, mỗi lễ hội có một sắc thái                   
riêng đặc sắc và độc đáo, đặc biệt có hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại                    
là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, là tiềm                 
năng rất  lớn để phát triển du lịch, dịch vụ.  

2. Về tổ chức bộ máy ngành y tế: Gồm Sở Y tế; 02 Chi cục (Chi cục DS 
KHHGĐ, Chi cục ATVSTP) và 13 Phòng Y tế cấp huyện.  

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế:  
- Hệ khám chữa bệnh có: 18 bệnh viện trong đó: Có 01 Bệnh viện đa khoa                 

(BVĐK) tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi xếp hạng I; 04 BVCK tỉnh (Bệnh viện Y                

11:35 - 11:55 HIỆU QUẢ CỦA GIÁM ĐỊNH KHÁM, CHỮA BỆNH 
BHYT  ĐIỆN TỬ  
Ông Nguyễn Thế Mạnh  
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam 

11:55 - 12:15 ỨNG DỤNG CNTT TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH 
BỆNH  COVID-19  
PGS.TS. Trần Quý Tường  
Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế 

12:15 - 12:30  PHIÊN THẢO LUẬN 

12:30  TỔNG KẾT, BẾ MẠC HỘI NGHỊ 



dược cổ truyền & PHCN, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tâm thần)               
xếp hạng II và 14 BVĐK/TTYT tuyến huyện, thị, trong đó có 11 Trung tâm y tế                 
tuyến huyện hai chức năng (có 03 TTYT xếp hạng I, 08 TTYT xếp hạng II), 01                 
Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 02 TTYT tuyến huyện một chức năng, 01              
Trường Cao  đẳng Y tế.  

- Có 4 trung tâm thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh (Trung tâm: Kiểm soát               
bệnh tật, Kiểm nghiệm, Giám định Y khoa, Giáp định Pháp Y); 277 trạm y tế                
xã,  phường thị trấn.  

Ngoài ra: Có 01 BVĐK tư nhân, 02 Bệnh viện ngành (Bệnh viện Xây 
dựng  Việt Trì, Bệnh viện Công an tỉnh).  

II/ Kết quả bước đầu việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
trong  y tế tại tỉnh Phú Thọ  
Trong những năm qua, được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Y tế, UBND tỉnh, sự 
quyết tâm của Ban Giám đốc Sở Y tế, sự đồng lòng của các đơn vị trực thuộc, 
ngành Y tế tỉnh đã từng bước làm chủ, ứng dụng CNTT trong tổng thể các hoạt  
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động của ngành, mang lại những hiệu quả thiết thực trong chẩn đoán, điều trị cho 
nguời bệnh, đồng thời tăng cường công tác điều hành, quản lý của các cơ sở y tế. 
Kết quả đạt được  

- Ứng dụng CNTT trong ngành y tế Phú Thọ được triển khai từ năm 2014 
tại Bệnh viện đa khoa tỉnh bằng phần mềm quản lý, điều hành bệnh viện thông 
minh, các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn, sau đó mở rộng ra các đơn vị 
trong toàn ngành.  

- Đến nay, 100% các cơ sở y tế triển khai phần mềm Quản lý bệnh viện                 
HIS, cho phép theo dõi, giám sát hoạt động của đơn vị theo thời gian thực hiện.                 
Các thông tin về hoạt động tại các bộ phận được tổng hợp và báo cáo chi tiết,                  
với số liệu được cập nhật thường xuyên. Do đó, lãnh đạo các phòng, ban và Ban                 
Giám đốc có thể xem số liệu về khám chữa bệnh, tài chính kế toán, dược, vật tư                  
y tế…  tại bất kỳ thời điểm nào.  

- Để kết nối tự động các máy xét nghiệm, đến nay, 100% các các cơ sở 
khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến huyện đã triển khai Hệ thống thông tin xét 
nghiệm (phần mềm LIS), giúp kết nối các máy xét nghiệm trả kết quả tự động 
sang phần mềm HIS, giảm tỷ lệ sai sót, nhầm lẫn.  

- Triển khai Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS tại tất cả các cơ                  
sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến huyện. Một số cơ sở đã thay thế hoàn                 
toàn việc in phim truyền thống sang in lưu ảnh trên đĩa, giúp ích cho việc lưu trữ                  
dữ liệu lâu hơn, xem dữ liệu hình ảnh của người bệnh sau khi chụp được nhanh                 
chóng, thuận tiện. Hệ thống PACS tại các bệnh viện đã liên thông và đẩy lên hệ                 



thống cơ  sở dữ liệu dùng chung của Ngành.  
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những bệnh viện đầu tiên trong cả                

nước ứng dụng Trí tuệ nhân tạo IBM Watson Oncology trong hỗ trợ điều trị ung                
thư, đồng thời cũng là một trong 3 bệnh viện đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo                  
Rapid trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị đột quỵ, từ đó bác sĩ đưa ra hướng điều                   
trị phù hợp hơn; triển khai hệ thống Robot MAXIO trong hỗ trợ định vị, sinh                
thiết các khối u. Hiện tại, Sở Y tế đã hợp tác với Viện nghiên cứu dữ liệu lớn -                    
Tập đoàn VINGROUP triển khai xây dựng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo Vindor               
trong chẩn đoán hình ảnh y tế tại 05 bệnh viện hạng I, sau đó đánh giá hiệu quả,                   
nhân  rộng tại 100% cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh.  

- Thông qua việc kết nối dữ liệu, thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) với Hệ 
thống giám định điện tử, thông tin khám chữa bệnh và thanh toán BHYT được 
công khai minh bạch, người tham gia BHYT được bảo đảm quyền lợi hợp pháp 
khi đi khám chữa bệnh, thực hiện công tác giám định và thanh toán BHYT qua 
mạng điện tử.  

- Triển khai Phần mềm kết nối liên thông các cơ sở bán lẻ thuốc với phần  
mềm Quản lý Dược Quốc gia đã triển khai tại 100% cơ sở bán lẻ. Hướng tới liên                  
thông kết nối phần mềm kê đơn thuốc điện tử, giúp kiểm soát chất lượng, nguồn                
gốc xuất xứ, hạn dùng, giá bán của thuốc.  

- Tháng 7 năm 2019, Sở Y tế được UBND tỉnh phê duyệt triển khai Đề án                 
Ứng dụng tổng thể CNTT trong ngành Y tế tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 với 3 mục                  
tiêu lớn: Quản trị và điều hành y tế thông minh; chăm sóc sức khỏe và dự phòng                  
thông minh; khám chữa bệnh thông minh.  

- Được sự giúp đỡ của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, Sở Y tế đã                   
khẩn trương triển khai phần mềm Hồ sơ sức khỏe (HSSK) điện tử với tiêu chí:                
Đảm bảo mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử suốt đời; thúc đẩy việc                  
sử dụng HSSK điện tử; đăng ký khám, đặt lịch khám qua nền tảng điện thoại đi                 
động; thanh toán không tiền mặt. Đến nay, tỉnh Phú Thọ có 99,6% người dân               
được lập Hồ sơ sức khỏe, HSSK điện tử được làm giầu dữ liệu thường xuyên. -                 
Triển khai Bệnh án điện tử là bước đột phá quan trọng về ứng dụng công nghệ                 
thông tin chuyển đổi số của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ, tiến tới thay thế hoàn toàn                  
bệnh án giấy trong các cơ sở khám chữa bệnh. Năm 2018, Bệnh viện Đa khoa                
tỉnh Phú Thọ là một trong những bệnh viện đầu tiên trên cả nước triển khai                
Bệnh án điện tử. Việc triển khai thành công Bệnh án điện tử tại BVĐK tỉnh là                 
yếu tố quan trọng, tạo nền tảng, tiền đề để triển khai tại các cơ sở khám chữa                  
bệnh còn lại trong tỉnh. Hiện tại đã có 8/13 cơ sở KCB đã triển khai Bệnh án                  
điện tử, lộ trình hết quý I năm 2021, 100% cơ sở KCB trên địa bàn triển khai                  
thành công bệnh án điện tử.  

- Công tác triển khai Thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đã được các 



cơ sở khám, chữa bệnh chú trọng. Tính đến hết tháng 5/2020, tất cả các cơ sở 
khám chữa bệnh trực thuộc Sở đã lắp đặt các đầu quẹt thẻ thanh toán điện tử tại 
hầu hết các vị trí thu ngân và các khoa điều trị trong toàn đơn vị.  

- Để giúp người dân ở xa các bệnh viện được chăm sóc về y tế, Sở Y tế                   
triển khai Mô hình tư vấn Khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine). Người bệnh sẽ               
được các bác sĩ tư vấn trực tuyến thông qua một số trang thiết bị y tế tự sử dụng                    
hoặc sử Apps trên điện thoại di động. Từ các điểm cầu, bác sĩ có thể kết nối màn                   
hình siêu âm, nội soi, ... lên hệ thống Telemedicine để kết nối với các bác sĩ có                  
thể xem và chỉ đạo trực tiếp. Với những ca bệnh khó, các bác sĩ ở bệnh viện                  
tuyến cơ sở sẽ đưa các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh (hình ảnh chụp                  
Xquang, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, hình ảnh sóng điện tim, hình ảnh đơn                
thuốc cũ - mới, xét nghiệm cũ - mới…) lên hệ thống sau đó sẽ hội chẩn trực                  
tuyến với các bác sĩ ở tuyến trên để có hướng điều trị kịp thời. Đặc biệt, trong                  
những tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Sở Y                 
tế đã triển khai hệ thống Telemedicine để giao ban trực tuyến giữa Sở Y tế với                 
các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, giúp chỉ đạo kịp thời công tác điều trị và                   
phòng chống dịch bệnh.  

- Ngoài việc ứng dụng CNTT trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh  
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ngành Y tế tỉnh đã ứng dụng CNTT trong Quản lý, quản trị Y tế. Đến nay, 100%                  
văn bản đã được ban hành và lưu trữ trên môi trường mạng, 100% các cơ sở                 
khám chữa bệnh đã đưa các phần mềm vào quản trị như: phần mềm quản lý văn                 
bản điều hành; phần mềm kế toán; phần mềm quản lý nhân sự, quản lý điều                
dưỡng, quản lý vật tư trang thiết bị y tế, quản lý tài sản,… Thực hiện ban hành                  
văn bản có chữ ký số lãnh đạo đơn vị trên trục liên thông văn bản quốc gia từ                   
01/6/2020.  

- Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với Viettel Phú Thọ, Công ty Cổ phần                 
giải pháp Y tế thông minh triển khai giải pháp tổng thể về Hệ thống Cơ sở dữ                  
liệu (CSDL) dùng chung trong toàn ngành. Đây là hệ thống CSDL thống nhất và               
đồng bộ, giúp lưu trữ và liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh giữa các                
tuyến, thay cho việc lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy chủ vật lý cồng kềnh, tốn                  
kém và kém  bảo mật.  

- Ngày 16/7/2020, Sở Y tế đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành                
Trung tâm Quản lý, điều hành Y tế thông minh. Trung tâm điều hành y tế thông                 
minh Sở Y tế Phú Thọ đã triển khai các hợp phần gồm: Xây dựng và quản lý hệ                   
thống báo cáo thông minh; hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh; Hệ thống               
quản lý và tổ chức cuộc họp; hệ thống quản lý lịch làm việc; hệ thống quản lý                  
văn bản; tích hợp hệ thống khảo sát hài lòng người bệnh, khảo sát người bệnh                
nội trú; tích hợp với dịch vụ hành chính công; kết nối với các phần mềm quản trị                  



bệnh viện, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền                 
mặt, kê đơn điện tử, hệ thống telemedicine và Hệ thống giám sát dịch bệnh, dự                
báo dịch bệnh...  

Trung tâm điều hành y tế thông minh mang lại rất nhiều tiện ích, giúp cho                
ngành y tế Phú Thọ hoạt động thông minh hơn, hiệu quả hơn, công khai minh                
bạch và chính xác hơn và một điều quan trọng là phục vụ người dân ngày càng                 
tốt  hơn.  

III/ Thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất:  

3.1. Thuận lợi:  
- Hệ thống văn bản hướng dẫn, thực hiện CNTT trong y tế được ban hành 

đồng bộ, bao gồm Nghị quyết của Bộ Chính trị; Nghị định, Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ; các Thông tư, Quyết định hướng dẫn của Bộ Y tế, tạo hành 
lang  pháp lý cho các cơ sở y tế căn cứ thực hiện.  

- Sự quan tâm ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của ủy ban nhân dân tỉnh 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngành y tế triển khai CNTT trong thời đại kỷ 
nguyên số.  

- Ban lãnh đạo Sở Y tế quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện; giao                 
nhiệm vụ, cụ thể về chỉ tiêu và lộ trình, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá                  
trình thực hiện, truyền cảm hứng và có khát vọng ứng dụng công nghệ vào công                
việc  của ngành.  

- Sự vào cuộc đồng bộ của toàn thể các đơn vị, cán bộ trong toàn ngành; 
sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị cung ứng CNTT tại ngành y tế Phú Thọ 
3.2. Khó khăn, vướng mắc:  

- Một số trang thiết bị y tế đã được đầu tư từ trước, nên không hỗ trợ cấu 
hình chiết xuất hình ảnh để kết nối với Bệnh án điện tử.  

- Thói quen, nền nếp làm việc của cán bộ y tế chuyển từ ghi chép bằng tay 
trên giấy sang sử dụng máy tính còn chuyển biến chậm, người dân chưa quen sử 
dụng CNTT trong làm các thủ tục khi đi khám, chữa bệnh.  

- Giá dịch vụ y tế chưa được tính đúng tính đủ các yếu tố cấu thành, trong 
đó có chi phí về CNTT.  

3.4. Kiến nghị, đề xuất:  
- Với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế:  

Tiếp tục hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ ngành y tế Phú Thọ triển khai ứng dụng tổng thể 
trong ngành y tế Phú Thọ; tham mưu, ban hành Chuẩn liên thông dữ liệu, Bộ tiêu 
chí Trung tâm điều hành và các hướng dẫn triển khai CNTT trong ngành y tế để 
đồng bộ triển khai.  
Tham mưu cho Bộ Y tế trong chỉ đạo xây dựng các phần mềm phù hợp, tích hợp 



được các phần mềm khác nhau để đẩy dữ liệu lên Trung tâm điều hành.  - Với Bộ 
Y tế:  

Phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng cơ cấu giá dịch vụ y tế theo                  
hướng tính đưng, tính đủ, bao gồm cả chi phí về CNTT và đề xuất với Chính                 
phủ sớm  cho thực hiện giá dịch vụ y tế tính đủ các yếu tố cấu thành.  

Xây dựng bộ tiêu chí chuẩn áp dụng cho việc thanh toán BHYT trên hồ sơ 
bệnh án điện tử thay cho việc thanh toán trên hồ sơ bệnh án giấy.  Trân trọng báo 
cáo./.  
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CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ TRONG XÂY DỰNG  

THÀNH PHỐ THÔNG MINH  

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  

MỞ ĐẦU  

Trong định hướng mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn                
đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần                 
thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 có nêu rõ đến năm 2025 TPHCM sẽ là đô thị thông                 
minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu                
tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả                 
nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại,                 
nghĩa tình …”  

Về y tế, Thành phố hiện có 126 bệnh viện, trong đó 12 bệnh viện trực thuộc                 
Bộ, ngành, 32 bệnh viện Thành phố, 19 bệnh viện Quận/Huyện, 63 bệnh viện tư               
nhân, 24 Trung tâm y tế, 319 Trạm y tế, 6.288 Phòng khám chuyên khoa, đa                
khoa tư nhân và 6.573 cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố. Nhân lực                 
ngành y tế Thành phố đạt xấp xỉ 20 bác sĩ /10.000 dân, 35 điều dưỡng/10.000                



dân, 40/40 bệnh viện hạng II trở lên có dược sĩ lâm sàng, 319/319 Trạm Y tế có                  
02 bác sĩ, hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, 100% nhân viên y tế đang hoạt động trong                   
lĩnh vực y tế được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp                 
vụ và nâng cao  thái độ phục vụ.  

Trong thời gian qua, Ngành y tế Thành phố đã triển khai nhiều ứng dụng               
công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ người dân bước đầu               
mang lại nhiều tiện ích, góp phần làm tăng sự hài lòng của người dân, đồng thời                 
giúp nhân viên y tế thuận lợi hơn trong phát triển chuyên môn kỹ thuật, tiếp cận                 
nền y học tiên tiến thế giới, và mang lại nhiều tiện ích trong công tác cải cách                  
hành chính  và quản lý ngành.  

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết               
định số 6179/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh               
trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”,                
trong đó xác định 8 nhóm giải pháp xây dựng y tế thông minh bao gồm xây                 
dựng Hồ sơ quản lý sức khỏe người dân và bệnh án điện tử, kết hợp với chuẩn                  
hóa và liên thông dữ liệu trong ngành, số hóa kho hồ sơ bệnh án và hồ sơ y tế,                    
các công cụ quản lý thông minh cho bệnh viện và khám chữa bệnh từ xa, hệ                 
thống cấp cứu thông minh, hệ thống GIS cho y tế dự phòng phục vụ công tác dự                  
báo và phòng chống dịch bệnh, cổng tích hợp dữ liệu Sở Y tế, xây dựng hệ                 
thống phân tích dự báo về y tế, bảng thông tin (dashboard) cho lãnh đạo và triển                 
khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trên nền tảng IoT. Bên cạnh đó, nhằm đẩy                  
mạnh quá tình chuyển đổi số, ngày 03/7/2020 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ               
Chí Minh đã ban  
hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số             
của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có chỉ đạo, định hướng cụ thể các hoạt                 
động chuyển đổi số trong ngành y tế thành phố.  

Trên tinh thần đó, lãnh đạo thành phố đã góp ý và phê duyệt “Đề án Y tế 
thông minh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” với các nội dung 
tập trung vào các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ số, công nghệ 
thông  minh hướng đến xây dựng hệ thống y tế thành phố hiện đại, chất lượng, 
công bằng,  hiệu quả và hội nhập quốc tế, hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận 
thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm 
sóc, nâng cao sức  khỏe liên tục, suốt đời, góp phần xây dựng Đô thị thông minh 
theo mục tiêu của  Thành phố .  

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU  

Theo đó, có 4 nhóm hoạt động chính trong chuyển đổi số ngành y tế hướng                
đến xây dựng Y tế thông minh đã và đang được ngành y tế thành phố triển khai                  
trên địa bàn thành phố, dưới đây là các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin                 



và hoạt động chuyển đổi số đang được ngành y tế triển khai:  

Thứ nhất, hoạt động chuyển đổi số trong ngành y tế nhằm xây dựng cơ 
sở dữ liệu của ngành Y tế, đồng thời đóng góp cho Big Data của thành phố  

- Năm 2018, Sở Y tế xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý người hành                 
nghề trên địa bàn thành phố, đến nay về cơ bản Sở Y tế đã quản lý được về nhân                    
sự hành nghề y trên địa bàn, nắm rõ được sự biến động nhân sự trong từng cơ sở                   
khám. Từ năm 2018, Sở Y tế đã thực hiện trích xuất và đồng bộ dữ liệu vào hệ                   
thống dữ liệu mở của Trung tâm dữ liệu thành phố 49.789 Chứng chỉ hành nghề                
Y và 7.559 giấy phép hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh.  

- Năm 2019, Sở Y tế đã xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý nhân sự                   
ngành y tế với mục tiêu quản lý nguồn nhân lực y tế của thành phố, tạo lập cơ sở                     
dữ liệu về nguồn lực y tế chính xác, tin cậy phục vụ công tác báo cáo, quản lý,                    
hoạch định chính sách, lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển khả thi và                 
phù hợp với thực tế. Đến cuối năm 2020, hơn 44.000 dữ liệu về nhân viên y tế                  
của ngành y tế thành phố đã được nhập liệu, mã hóa, đưa vào hệ thống quản lý                  
và  đóng góp vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố.  

- Năm 2020 Sở Y tế tiến hành xây dựng phần mềm Quản lý Danh mục kỹ                 
thuật, là công cụ tốt để Sở Y tế theo dõi, quản lý được tất cả danh mục kỹ thuật                     
đã phê duyệt và đang áp dụng tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn                    
quản lý. Đến nay các bệnh viện đã thực hiện số hóa toàn bộ Danh mục kỹ thuật                   
đang triển khai tại cơ sở của mình và thực hiện đăng ký phê duyệt danh mục kỹ                   
thuật trực tuyến.  

Thứ hai, triển khai các ứng dụng CNTT nhằm tăng thêm tiện ích cho  
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người dân khi có nhu cầu chăm sóc sức khoẻ  

- Xây dựng ứng dụng “Tra cứu nơi khám, chữa bệnh”: là công cụ tra cứu dễ                  
dàng những thông tin cần thiết về cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của                  
người dân, đây cũng là kênh tiếp thị chính thống của các bệnh viện và các cơ sở                   
khám chữa bệnh đang hoạt động trên địa bàn thành phố, kể cả công lập và tư                 
nhân  
ứng dụng “Tra cứu nơi khám, chữa bệnh”. Đến nay số lượt tải android trên 
3.970 và IOS trên 1.636 với hơn 50.000 lượt tìm kiếm.  

- Triển khai ki-ốt “Khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh”: người               
bệnh có công cụ để phản ánh đến lãnh đạo các bệnh viện và Sở Y tế, công cụ này                     
giúp các bệnh viện biết được nội dung không hài lòng của người dân để tập trung                  
cải tiến chất lượng bệnh viện. Đây cũng là công cụ giám sát của Sở Y tế đối với                    
hoạt động cải tiến chất lượng của bệnh viện. Trong 6 tháng đầu năm 2020 có                
8.479 lượt ý kiến phản ánh không hài lòng được ghi nhận qua hệ thống ki-ốt,                 
giảm 49.77% so với 06 tháng cùng kỳ năm 2019 (16.887 lượt) và giảm 59.77%                



so với   06 tháng cùng kỳ năm 2018 ( 21.074 lượt).  

- Triển khai Khảo sát trải nghiệm người bệnh nhằm ghi nhận những cảm              
nhận của người bệnh về bệnh viện từ lúc nhập viện đến lúc xuất viện sau thời                 
gian điều trị. Giúp các bệnh viện nắm bắt được những cảm nhận thực của người                 
bệnh trong thời gian điều trị nội trú và chủ động hơn trong hoạt động cải tiến                  
chất lượng. Là công cụ giám sát của Sở Y tế đối với hoạt động cải tiến chất                   
lượng của các bệnh viện. Khảo sát đợt 1 năm 2020, có 81 bệnh viện trên địa bàn                   
thành phố thực   hiện khảo sát 5.470 người bệnh.  

- Triển khai Ứng dụng “Y tế trực tuyến” người dân có công cụ để phản ánh                 
đến cơ quan quản lý nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật khi hành nghề                   
trong lĩnh vực y tế của các cá nhân và tổ chức. Thời gian tối đa xử lý thông tin và                      
công khai kết quả giải quyết không quá 24 giờ kể từ khi nhận phản ánh đối với                   
phản ánh cấp độ 1, không quá 48 giờ đối với cấp độ 2, không quá 72 giờ đối với                     
cấp độ 3. Đến nay sau hơn 4 tháng triển khai đã tiếp nhận và xử lý trên 100 phản                     
ánh người dân, cơ quan báo đài.  

Thứ ba, triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản trị bệnh              
viện và quản lý chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa              
bệnh  tại các bệnh viện  

- Sở Y tế triển khai hoạt động hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến                 
cuối cho 48 trạm y tế mô hình điểm nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại                  
trạm y tế thông qua ứng dụng “teleconsultation” kết nối bác sĩ trạm y tế với các                 
bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện thành phố để được tư vấn chuyên môn, hội                
chẩn  từ xa. 

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các                 
bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối như: Bệnh viện Bình Dân triển khai               
phẩu thuật Robot ngoại tổng quát Da Vinci, đến nay đã thực hiện cứu sống, chữa                
khỏi cho trên 1.100 bệnh nhân, Bệnh viện Ung Bướu thử nghiệm thành công              
phần mềm AI “IBM Watson for Oncology”. Các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh              
của thành phối hợp trường Đại học bách khoa, trường Đại học khoa học tự nhiên                
xây dựng đề án triển khai ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh (BS chẩn đoán                 
hình  ảnh ảo).  

- Thử nghiệm thành công giải pháp “Hệ thống điều hành thông minh” tại              
Trung tâm cấp cứu 115 và đang đề xuất triển khai ứng dụng của máy học và trí                  
tuệ nhân tạo (ML/AI) vào hoạt động tiếp nhận và xử lý cuộc gọi cấp cứu cho các                  
điều phối viên cấp cứu ngoài bệnh viện (Dispatcher).  

- Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý bệnh truyền nhiễm 
trên địa bàn thành phô: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý 
bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố.  



- Triển khai hệ thống nhắc và giám sát thời gian thực trong công tác Quản                
lý chất lượng bệnh viện như ứng dụng máy học trong hệ thống nhắc kê đơn hợp                 
lý  tại bệnh viện Nhi đồng 1.  

- Triển khai thí điểm thành công bệnh án điện tử tại bệnh viện Quận Thủ                 
Đức, hiện tại mô hình này đang được nhân rộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí                  
Minh và các Bệnh viện đa khoa hạng I cũng đang xây dựng bệnh án điện tử theo                   
đúng lộ trình tại Thông tư 46/2018/TT-BYT và hướng đến xây dựng “Bệnh viện               
không giấy”.  

Thứ tư, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải 
cách hành chính và quản lý ngành  

- Từ tháng 1/2019 Sở Y tế đã chính thức ra mắt Cổng dịch vụ công trực                 
tuyến riêng của Ngành Y tế (liên thông với Cổng dịch vụ công của thành phố),                 
trên cơ sở đó đã đưa 100% (115/115) thủ tục hành chính công của Sở Y tế lên                   
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt trên                     
90%.  

- Từ năm 2018, các số liệu khám chữa bệnh, tình hình cung ứng và sử dụng                 
thuốc được các bệnh viện trên địa bàn thành phố báo cáo thông qua Hệ thống                 
thông tin ngành y tế thay thế cho các báo cáo giấy.  

- Tháng 2/2020, Sở Y tế chính thức vận hành thí điểm Trung tâm điều hành                
y tế thông minh tại Sở Y tế, tích hợp, kết nối tổng hợp số liệu tại các phòng ban,                    
các đơn vị trực thuộc thu thập dữ liệu đưa ra các chỉ số báo cáo phục vụ cho công                    
tác quản lý, điều hành. Theo đó 12 hợp phần giúp công tác quản lý điều hành Sở  

Y tế đã được triển khai tại Trung tâm như: 1. Hệ thống báo cáo, đưa ra biểu đồ 
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phân tích với tổng số 224 chỉ số ngành y, trong đó có 208 chỉ số kết nối qua API;                    
2. Hệ thống chỉ đạo điều hành, tương tác nội bộ tới các đơn vị trực thuộc; 3. Hệ                   
thống văn bản đi-đến: tích hợp với hệ thống quản lý văn bản của Sở. Tích hợp hệ                  
thống hành chính công; 4. Phần mềm tổ chức và quản lý họp thông minh; 5.                
Phần mềm quản lý lịch làm việc; 6. Hệ thống CCTV và GIS: đã xây dựng hệ                 
thống bản đồ số (GIS), thí điểm tích hợp kết nối với 112 camera của 8 bệnh                 
viện, 1 Bệnh viện Dã chiến Củ Chi kèm theo phân tích AI phục vụ cho công tác                  
điều phối quá tải cấp cứu, phòng chống dịch; 7. Hệ thống tổng hợp phân tích                
báo chí và mạng xã hội; 8. Tích hợp Phần mềm khảo sát không hài lòng và trải                  
nghiệm người bệnh nội trú; 9. Kết nối với Trung tâm cấp cứu 115; 10. Hệ thống                 
và dashboard phục vụ điều hành giám sát phòng chống dịch viêm đường hô hấp               
cấp (Covid-19); 11. Hệ thống Telemedicine kết nối giữa các bệnh viện, trạm y tế               
; 12. Ứng dụng trên  thiết bị di động dành cho lãnh đạo.  



Thứ năm, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm duy trì độ               
bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân trong thời kỳ COVID-19 và trong bối               
cảnh bình thường mới  

Để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid -19, năm 2020 Sở Y tế đã                 
nhanh chóng xây dựng và triển khai các ứng dụng côn nghệ thông tin phục vụ                
cho  công tác quản lý, điều hành hoạt động phòng chống dịch như:  

- Đưa vào vận hành Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID 
19 để quản lý, cập nhật thông tin và diễn tiến của người cách ly, theo dõi tình 
hình  tiếp nhận người cách ly tại các KCL và BV từ đó kịp thời điều phối đến các 
cơ sở   còn khả năng tiếp nhận.  

- Triển khai đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 bằng phần mềm               
đánh giá trực tuyến, tạo điều kiện cho tất cả cơ sở y tế trên địa bàn thành phố                   
tham  gia đánh giá.  

- Triển khai ứng dụng Bluezone (truy vết tiếp xúc) của Bộ Y tế.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế tại các bệnh viện thay 
thế cho tờ khai giấy, máy rửa tay, kiểm tra thân nhiệt.  

- Đặt hàng và lắp đặt robot khử khuẩn, robot vận chuyển hàng hoá cho các 
bệnh viện điều trị COVID-19  

- Triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi khi đại dịch 
COVID 19 bùng phát, tăng cường triển khai ứng dụng Telemedicine nhằm kết 
nối hệ thống   điều trị tuyến cơ sở với các bệnh viện chuyên khoa.  

BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

1. Về hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng  

Hạ tầng mạng và phần cứng ở các cở sở y tế hiện nay chưa được đầu tư đúng  
mức đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, đa số các cơ sở y tế chưa có trung tâm dữ 
liệu đạt chuẩn theo quy định, chỉ có phòng máy chủ, các cơ sở y tế chủ yếu dùng 
máy chủ để lưu trữ dữ liệu ít khi có hệ thống lưu trữ chuyên dụng, hệ thống máy 
chủ chưa đủ mạnh để vận hành hệ thống phần mềm và chưa có cơ chế hoạt động 
song song theo nguyên lý N+1 để đảm bảo hệ thống vận hành xuyên suốt. Hệ 
thống mạng, hiện nay cũng chưa được đầu tư đúng mức, một số cơ sở y tế còn 
dùng các thiết bị mạng dùng cho gia đình mà không trang bị các thiết bị mạng 
chuyên dùng, do đó chưa đáp ứng đủ lưu lượng về băng thông cũng như đảm bảo 
tính ổn định của hệ thống.  

Về các hệ thống phần mềm quản lý thông tin trong bệnh viện như HIS, LIS,                
RIS/PACs trong đó hệ thống HIS (hệ thống thông tin quản lý bệnh viện), LIS               
(Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm) ở các bệnh viện hầu hết được xây dựng                



theo yêu cầu của từng bệnh viện, kiến trúc kỹ thuật đặc thù riêng không thống                
nhất trục thông tin quản lý bệnh viện chung, rất nhiều phần mềm HIS, LIS được                
triển khai trong bệnh viện từ rất sớm không được nâng cấp kịp thời, do đó công                 
nghệ sử  
dụng trên phần mềm lạc hậu, rất khó khăn khi ứng dụng chữ ký số để thực hiện                  
các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số hoặc không đảm bảo được tính toàn                
vẹn dữ liệu; Đối với hệ thống PACS, hiện nay chỉ có một số bệnh viện triển khai                  
trước ngày 05/10/2020 theo đề án triển khai thí điểm hệ thống PACs, theo công               
văn số: 5319/BYT-KH-TC ngày 5/10/2020 của Bộ Y tế thì các cơ sở y tế tạm                
thời chưa triển khai hệ thống PACs chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, đây                 
cũng là khó khăn chung trong quá trình chuyển đổi số nhất là việc triển khai                
bệnh án điện  tử (EMR) theo Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.  

2. Về đầu tư cho công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế  

Hiện nay chi phí đầu tư công nghệ thông tin chưa được tính vào chi phí thu                 
viện phí, dẫn đến việc đầu tư mới và tái đầu tư trong quá trình vận hành hệ thống                   
công nghệ thông tin tại nhiều cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn, hầu hết các cơ sở y                    
tế phải sử dụng nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp để đầu tư, ngoài ra, thời gian                 
thực hiện các dự án đầu tư công nghệ thông tin cũng còn nhiều khó khăn, kéo                 
dài do thủ tục đầu tư còn phức tạp (trung bình khoảng 4 đến 5 năm cho một dự                   
án), do đó đầu tư vào hạ tần công nghệ thông tin là không dễ dàng dẫn đến hạ                   
tầng công  nghệ thông tin không đồng bộ ở các cơ sở y tế.  

3. Về nguồn nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin trong môi 
trường y  tế  

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin hiện nay còn khan hiếm trong các              
doanh nghiệp về công nghệ thông tin, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, do                
đó nguồn nhân lực công nghệ thông tin làm việc trong các cơ sở y tế chắc chắn                  
sẽ 
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khó khăn hơn nhiều vì hai lý do:  

Thứ nhất : chưa thu hút được nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao               
về làm việc cho các cơ sở y tế do nguồn thu nhập không đảm bảo, không có chế                   
độ đãi ngộ hợp lý.  

Thứ hai: nhân lực tuy có trình độ công nghệ thông tin đạt chất lượng đến                
làm việc tại các cơ sở y tế, nhưng do không am hiểu về quy trình, nghiệp vụ hay                   
chuyên môn đặc thù về y khoa, dẫn đến việc chuyển đổi ngôn ngữ từ quy trình                 
nghiệp vụ,  chuyên môn sang ngôn ngữ số cũng gặp khó khăn.  



4. Về thay đổi thói quen làm việc của nhân viên y tế trên môi trường số  

Cần phải có thời gian để thay đổi thói quen này, các công việc hàng ngày 
hiện nay người nhân viên y tế chủ yếu dựa hoàn toàn trên hồ sơ giấy (viết tay, 
in).  Ngay cả một số bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin rất mạnh (Quận 
Thủ Đức, Nhi Đồng 1, Nhân dân Gia Định…), nhưng vẫn còn nhiều động tác 
phải in  ra giấy và ký tay. Để có thể triển khai thành công công cuộc chuyển đổi 
số thì cần  phải thay đổi lớn về các quy định liên quan đến hồ sơ lưu trữ, phương 
pháp quản  lý và thói quen làm việc của nhân viên và cán bộ y tế.  

Hầu hết các quy trình, quy định trong các cơ sở y tế hiện nay chủ yếu phục                  
vụ cho công việc truyền thống là trên cơ sở giấy, chữ ký truyền thống. Để thực                 
hiện công việc trên nền tảng số, dùng chữ ký số thì toàn bộ quy trình, quy định                  
trong hoạt động hành chính phải được thay đổi.  

5. Về sự thay đổi đồng bộ của các cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số trong 
lĩnh vực y tế  

Với mục tiêu của chuyển đổi số là tạo phương pháp và cách thức làm việc                
mới, làm việc trên môi trường số hoàn toán không giấy tờ, vì thế cần một hành                 
lang pháp lý đủ mạnh trên nền tảng số, do đó việc thay đổi và cập nhật các cơ sở                    
pháp lý toàn diện là vấn đề vô cùng khó khăn cho các Bộ ngành liên quan, đồng                  
thời phải được áp dụng đồng bộ giữa các địa phương (có nhiều địa phương quy                
định phải có giấy: chuyển viện, giấy xuất viện, đơn thuốc,…).  

6. Về sự hưởng ứng của người dân  

Việc tiếp cận công nghệ mới, công nghệ hiện đại giúp đã người dân thuận               
lợi hơn và rút ngắn chờ khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế, như: đăng ký                    
khám bệnh qua các ứng dụng trên các thiết bị thông minh, qua trang thông tin                
điện tử, qua các ki-ốt thông minh; thanh toán không dùng tiền mặt bằng thẻ tín                
dụng, thẻ nội địa (ATM) hay QRPAY… Tuy nhiên, tỷ lệ người dân quan tâm và                
sử dụng các tiện ích chuyển đổi số của ngành y tế vẫn còn rất thấp, điều này sẽ                   
kéo dài  
thời gian duy trì đồng bộ cả hệ thống số và hệ thống giấy tại các cơ sở y tế sẽ gây                      
tác động không nhỏ đến mục tiêu và lộ trình thực hiện chuyển đổi số của ngành y                  
tế, chưa kể đến tác động lên sức lao động của nhân viên y tế.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Chuyển đổi số trong y tế là quá trình từng bước tích hợp và áp dụng các                 
công nghệ kỹ thuật số như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, vạn vật kết nối, trí                  
tuệ nhân tạo,... vào các lĩnh vực của ngành y tế, tận dụng các công nghệ số thay                  



đổi tích cực cách thức quản lý, làm việc của cá nhân, đơn vị trong ngành y tế                  
cũng như cung cấp các dịch vụ y tế thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả cho người                 
dân trên  nền tảng số.  

Tuy nhiên qua thực tiễn khó khăn và các bài học kinh nghiệm trong quá               
trình chuyển đổi số y tế như đã nêu, Thành phố Hồ Chí Minh xin được kiến nghị                  
như sau:  

- Hoàn thiện và đồng bộ hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động chuyển đổi                 
số y tế trên phương diện quốc gia, đặc biệt quy định pháp lý cho việc lưu trữ hồ                   
sơ, bệnh án trên môi trường điện tử, thừa nhận các loại giấy phép được cấp trên                 
môi  trường mạng.  

- Hỗ trợ ngân sách đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở y tế  
nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý và mục tiêu chuyển đổi số của ngành y tế.  

- Cơ sở dữ liệu chung của ngành y tế cần sớm được hình thành, kết nối và                  
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý y tế ở các địa phương với hệ thống dữ                     
liệu y tế quốc gia.   

- Xem xét chủ trương cho phép thành lập các Trung tâm Công nghệ thông               
tin thuộc Sở Y tế các tỉnh thành nhằm tăng cường nguồn nhân lực hỗ trợ hoạt                 
động công nghệ thông tin đặc biệt trong hoạt động chuyển đổi số y tế tại các cơ                  
sở y tế trên cùng địa bàn tỉnh, thành hoặc khu vực.  

- Cần có cơ chế, chính sách nhằm động viên, khuyến khích cho đối tượng               
nhân sự công nghệ thông tin làm việc trong cơ sở y tế, đưa chi phí đầu tư công                   
nghệ thông tin vào cấu thành giá bảo hiểm y tế để các cơ sở y tế yên tâm và đẩy                     
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến chất lượng phục vụ cho người dân. 
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HIỆU QUẢ CỦA GIÁM ĐỊNH  

KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỆN TỬ  

Nguyễn Thế Mạnh  
Tổng Giám đốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh               



chóng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Với vai                    
trò là cơ quan tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội quan trọng của đất                    
nước, BHXH Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp,                
đặc biệt là tận dụng triệt để sức mạnh lan toả của số hoá và công nghệ thông tin                     
để thực hiện mục tiêu "Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên              
nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp", cùng với các Bộ,                 
ngành, địa phương xây dựng và phát triển Chính phủ số. Cung cấp ngày càng                
nhiều các tiện ích cho các tổ chức và cá nhân thgeo hướng đầy đủ các chính sách                   
về BHXH,   BHTN,BHYT  

Ngày 18/2/2015, BHXH Việt Nam tổ chức khai trương Cổng thông tin điện             
tử ngành BHXH Việt Nam và bắt đầu triển khai giao dịch điện tử với tổ chức khi                   
thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác thu nộp BHXH,                
BHYT, BHTN. Năm 2019 đã tích hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ; Phối               
hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp kết nối hệ thống thông tin                  
quản lý hộ tịch qua trục dữ liệu quốc gia (NGSP) để thực hiện việc liên thông                  
cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi khi đi làm thủ tục cấp giấy khai sinh.                   
Tháng 12/2020 BHXH đã chính thức hoàn thành việc cung cấp 100% các dịch               
vụ công mức độ 4 cho tất cả các TTHC của mình. Với mục tiêu đã được đặt ra                    
ngay từ thời điểm ban đầu xây dựng hệ thống, BHXH Việt Nam đã hướng tới                 
hoàn thiện hệ sinh thái 4.0 phục vụ người dân và doanh nghiệp của mình với các                  
dịch vụ như: Tin nhắn  
(SMS); Thanh toán trực tuyến; Hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; Thiết lập              
các Fanpage truyền thông và tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân trên                
mạng xã hội và mới đây, ngày 16/11/2020, BHXH Việt Nam đã công bố ứng                
dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động. Với việc triển                 
khai đồng bộ các giải pháp về ứng dụng CNTT, 03 năm liên tiếp (2017, 2018,                 
2019), Bộ Thông tin & Truyền thông đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan                 
Chính phủ triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến và đứng                 
vững ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng ICT Index; đồng thời đứng thứ nhất                  
trong bảng đánh giá phát triển chính phủ điện tử. Ngoài ra với hệ thống thông tin                  
Giám định BHYT của mình BHXH Việt Nam đã nhận được các giải thưởng của                
Hiệp hội an sinh xã hội Đông Nam á (ASSA) và Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế                    
(ISSA).  

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT, để nâng cao hiệu quả công tác quản               
lý khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, công tác giám định và thanh                
toán BHYT, bảo đảm quyền lợi của nhân dân tham gia BHYT cũng như hạn chế                
việc  
lợi dụng, trục lợi quỹ BHYT, được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ 
tướng  Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, BHXH Việt Nam đã 
xây  dựng và vận hành chính thức Hệ thống thông tin giám định BHYT từ tháng 
7/2016.  Tại lễ khai trương Hệ thống thông tin giám định BHYT, Phó Thủ tướng 
Chính  phủ Vũ Đức Đam đã đánh giá “đây là thời điểm không chỉ mang ý nghĩa 



lịch sử với BHYT mà cả với ngành CNTT. Lần đầu tiên có một dịch vụ ứng dụng 
CNTT  kết nối toàn bộ hệ thống BHYT, dữ liệu về BHYT từ tất cả các cơ sở 
khám, chữa  bệnh, khởi đầu cho việc hiện thực hóa công tác giám định điện tử chi 
phí khám,  chữa bệnh BHYT, mang lại lợi ích vô cùng thiết thực”.  

Sau khi vận hành, Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối, liên thông 
dữ liệu giữa cơ quan BHXH Việt Nam với gần 13 ngàn cơ sở khám, chữa bệnh 
(KCB) BHYT trên toàn quốc, đến nay đã tiếp nhận hơn 666,29 triệu hồ sơ đề 
nghị  thanh toán BHYT với hơn 9,2 tỷ bản ghi dữ liệu.  

Việc triển khai Hệ thống giúp cơ sở KCB quản lý, khai thác thông tin, lịch                
sử KCB của người bệnh, tra cứu thẻ BHYT và quản lý thông tuyến trên phạm vi                 
toàn quốc, đồng thời đã số hóa, tạo lập được cơ sở dữ liệu về nhân viên y tế,                   
danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế tại các cơ sở KCB BHYT. Trong                  
công tác KCB đã giúp thay đổi quy trình quản lý KCB, tiết giảm thủ tục hành                 
chính, thời gian chờ đợi của người bệnh. Từ ngày 25/11/2020 Bộ Y tế và BHXH                
Việt Nam đã thống nhất thí điểm sử dụng thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng                
BHXH số (VssID) theo đó người tham gia BHYT tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng nặng                
nề của đợt bão lũ vừa qua có thể sử dụng thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng                  
VssID khi đi KCB BHYT thay cho thẻ giấy. Đây là một bước thử nghiệm quan                
trọng về chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam, tận dụng, khai thác thế               
mạnh của CNTT để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia                 
BHYT.  

Cùng với đó, những thông tin phân tích, cảnh báo kịp thời từ Hệ thống đã 
giúp các nhà quản lý bệnh viện điều chỉnh, giảm những nội dung chi quá mức 
cần  thiết. Nhiều cơ sở y tế đã có chuyển biến tích cực trong chỉ định điều trị, các 
chỉ tiêu đánh giá về chỉ định cận lâm sàng, chỉ định nằm viện, tỷ lệ vào điều trị 
nội  trú quyền lợi người dân tham gia BHYT đảm bảo đầy đủ ngày càng được 
nâng  lên và được hưởng thụ các dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại.  

Đối với ngành BHXH Việt Nam, việc triển khai Hệ thống đã thay đổi cơ               
bản phương thức giám định BHYT. Trước đó việc giám định thủ công mất rất               
nhiều thời gian, nhân lực, các vấn đề sai sót được phát hiện mang tính nhỏ lẻ, cá                  
biệt chưa bao quát chưa kiểm soát, chưa chặt chẽ có hiệu quả quỹ BHYT. Từ                
khi áp dụng Hệ thống, công nghệ kỹ thuật số đã được tích hợp vào 10/13 quy                 
trình nghiệp vụ giám định, toàn bộ dữ liệu đề nghị thanh toán được giám định tự                 
động qua hơn 300 quy tắc (hiện nay đang tiếp tục xây dựng các quy tắc phù hợp                  
với từng thời kỳ), phát hiện và cảnh báo khoảng gần 3% hồ sơ sai sót, từ chối                  
thanh toán các yêu cầu thanh toán sai quy định, sai quy trình kỹ thuật, phác đồ                 
điều trị; dữ liệu được khai thác, phân tích đa  
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chiều, tổng thể trên toàn quốc, các thông tin được cập nhật, cảnh báo kịp thời đã 
giúp  nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT.  



Năm 2017, kết quả giám định góp phần giảm chi từ quỹ BHYT trên 2.584               
tỷ đồng, gấp gần 4 lần khi chưa áp dụng giám định điện tử, năm 2018 là 2.268,8                  
tỷ đồng, năm 2019 là 2.456,2 tỷ đồng. Đồng thời, qua khai thác cơ sở dữ liệu tập                  
trung, Hệ thống cung cấp các chức năng theo dõi giám sát, hiển thị bằng các bản                 
đồ, biểu đồ trực quan, các báo cáo theo dõi tình hình sử dụng quỹ BHYT, thực                 
hiện dự toán, đánh giá mức độ gia tăng tần suất khám chữa bệnh, chi phí ở từng                  
tuyến, hạng bệnh viện và chi tiết đến từng cơ sở y tế, qua đó dễ dàng nhận định                   
và phát hiện nhanh chóng các biến động, diễn biến giữa các kỳ, các tháng ở tất cả                  
các cơ sở y tế; cảnh báo trục lợi BHYT, góp phần minh bạch thông tin, kịp thời                  
phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT hoặc cơ sở y                  
tế có biến động bất thường, sử dụng quỹ BHYT chưa thực sự hợp lý, quá mức                 
cần  thiết.  

Trong xây dựng chính sách, cơ sở dữ liệu KCB đã trở thành nguồn thông               
tin chủ yếu để đánh giá tác động và điều chỉnh chính sách, xây dựng các phương                 
thức chi trả BHYT mới theo định suất và nhóm chẩn đoán, đánh giá và lựa chọn                 
các loại thuốc, các công nghệ mới vào gói quyền lợi BHYT. Đầu năm 2020,               
Thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID 19,               
BHXH Việt Nam đã xây dựng công cụ giám sát các bệnh mạn tính để hỗ trợ                 
ngành y tế ngăn ngừa, phòng  chống hiệu quả dịch bệnh.  

Cơ sở dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam đã trở thành nguồn thông tin               
quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hồ sơ sức khoẻ                    
điện tử, giám sát dịch tễ quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm                 
sóc sức khoẻ  nhân dân.  

Để sớm hoàn thành việc chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại                
Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019, cần xây dựng chương trình hành            
động cụ thể, đề ra các nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm thực hiện như: (1) Đổi                  
mới tư duy, nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính                
quyền đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc ứng dụng CNTT, gắn                
liền việc ứng dụng với những công việc cụ thể, mục tiêu cụ thể phù hợp với quy                  
trình, năng lực của toàn hệ thống;(2) Song hành và linh hoạt trong việc chỉ đạo                
thay đổi quy trình, tổ chức thực hiện trong quá trình ứng dụng CNTT; (3) Xây                
dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ chuyển đổi số và phát triển                  
CNTT; (4) Ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng                
tạo đáp ứng công nghiệp 4.0; (5) Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng                
cao; (6) Tăng cường hợp  tác trong và ngoài nước;  

Lấy tinh thần chỉ đạo của chính phủ “Cần nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng               
bắt đầu từ cái nhỏ nhất, hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy” là                 
phương  châm hoạt động chính trong ứng dụng CNTT của ngành BHXH. 

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển              
đổi số, hoàn thiện, phát triển các ứng dụng, liên thông các phần mềm nghiệp vụ                
trong Ngành; áp dụng giao dịch điện tử với cơ sở KCB và thanh toán điện tử với                  



người bệnh thông qua ứng dụng VssID. Làm giàu dữ liệu quản lý khám chữa               
bệnh BHYT thông qua kết nối với các nguồn dữ liệu tạo lập hồ sơ sức khỏe điện                  
tử của Bộ Y tế, bệnh án điện tử của các cơ sở khám chữa bệnh, ứng dụng trí tuệ                    
nhân tạo (AI) trong giám định điện tử, đánh giá tính hợp lý của chỉ định điều trị.                  
Áp dụng các công cụ khai phá, phân tích dữ liệu lớn (Big data) để quản lý rủi ro                   
về bảo hiểm, xây dựng các mô hình quản lý sức khỏe, giám sát dịch tễ, đánh giá                  
công nghệ y tế và cung cấp các bằng chứng để đánh giá, hoàn thiện chính sách                 
pháp luật, điều chỉnh sửa đổi Luật  BHYT và các chính sách có liên quan.  

Để tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT trong công tác quản               
lý khám chữa bệnh BHYT và thanh toán BHYT, sớm hoàn thành nhiệm vụ              
chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày               
17/4/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị             
quyết số 52/NQ  
TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động                
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ                
Y tế: (1) Đẩy nhanh quá trình xây dựng bệnh án điện tử; chuyển đổi số toàn bộ                  
các thông tin y tế; (2) Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong khám chữa                  
bệnh; (3) Chỉ đạo các cơ sở y tế liên thông đầy đủ, kịp thời dữ liệu với cơ quan                    
BHXH  
Việt Nam, liên thông các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh giữa các cơ sở 
y tế; (4) Phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế, hồ sơ sức khoẻ điện tử của người dân; (5) Chỉ đạo các cơ sở y tế chấp 
nhận thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi thực hiện KCB BHYT ./. 

21  



ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19  

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS. Trần Quý Tường  
Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức              
Đam, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ                  
Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, vượt qua mọi khó                 
khăn, nguồn lực hạn chế, đã triển khai khẩn trương, kịp thời, đồng bộ các giải                
pháp công nghệ  
thông tin trong phòng chống, dịch bệnh COVID-19; Huy động được hơn 20             
doanh nghiệp công nghệ tham gia (VNPT, Viettel, FPT, DTT,…) với gần 1.000             
kỹ sư công nghệ thông tin phát triển hơn 20 ứng dụng phục vụ phòng, chống                
dịch  COVID-19.  

Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy                 
mạnh ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh; xây dựng các tài liệu              
chuyên môn, tài hướng dẫn và tổ chức các đợt tập huấn cho cơ quan, đơn vị, địa                  
phương  triển khai áp dụng.  

1. Về chính sách, tài liệu hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin 
trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

Bộ Y tế kịp thời tổ chức triển khai Công văn số 1975/VPCP-KGVX ngày              
13/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường triển khai ứng dụng CNTT              
chống dịch; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp              
cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020            
về  
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công 
điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh COVID 
19. Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã ban hành 
các văn bản triển khai ứng dụng CNTT như:  

Công văn số 1386/CV-BCĐ ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo COVID-19           
về tăng cường phòng chống COVID-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và              
khai báo y tế điện tử.  

Công văn số 1505/CV-BCĐ ngày 23/3/2020 gửi các tỉnh về cung cấp            
thông tin nhà hàng, cửa hàng, đại điểm du lịch,...; Văn bản gửi Bộ Công an cung                 
cấp thông tin cơ sở lưu trú có người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam; gửi Bộ                  
Công thương, Bộ KHĐT cung cấp thông tin nhà hàng, cửa hàng, khu vui chơi               
giải trí... đang hoạt động tại Việt Nam, ...; từ Công ty Mantan Việt Nam; tổng                



hợp số liệu  gửi nhóm dữ liệu phục vụ Ban Chỉ đạo COVID-19. 
Công văn số 2329/BYT-CNTT ngày 27/4/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia            

phòng chống Covid-19 về cung cấp thông tin liên quan bệnh hô hấp để phòng               
chống COVID-19.  

Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14/3/2020 của Bộ Y tế về khai báo 
sức khỏe du lịch gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Công văn số 1312/BYT-VPB1 ngày 17/3/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ              
đảm bảo kết nối internet phục vụ khai báo thông tin và kiểm duyệt tờ khai y tế                  
điện tử tại địa điểm nhập cảnh.  

Công văn số 2416/BYT-CNTT ngày 30/4/2020 của Bộ Y tế về triển khai 
hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh từ xa gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, 
Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an và Y tế bộ/ngành; Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Công văn số 2488/BYT-CNTT ngày 6/5/2020 của Bộ Y tế gửi UBND các             
tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương về việc cung cấp dữ liệu phục vụ theo dõi                 
tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19.  

Công văn số 283/CNTT-THKCB ngày 6/5/2020 của Cục Công nghệ thông 
tin gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y 
tế - Bộ Công an và Y tế bộ/ngành; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương về việc triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên nền tảng 
Công nghệ thông tin (Vov Bacsi24).  

Thông báo số 732/TB-BCĐ ngày 13/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ 
trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm thực hiện Công văn số 
1975/VPCP-KGVX ngày 13/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường 
triển khai ứng dụng CNTT chống dịch truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.  

Chỉ thị số 21/CT-BYT ngày 01/10/2020 về việc tăng cường các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19.  

2. Về ứng dụng Công nghệ thông tin tin trong quản lý  

a) Kịp thời xây dựng Hệ thống quản lý phục vụ số liệu chỉ đạo điều hành  

Hệ thống giúp tổng hợp số liệu về dịch Covid-19, hiển thị dưới dạng biểu               
đồ trực quan, cung cấp các mối tương quan dữ liệu theo độ tuổi, giới tính, địa                 
phương,..., đồng thời hỗ trợ theo dõi mối liên hệ giữa các bệnh nhân, theo dõi                
mức độ lây lan nhằm phục vụ kịp thời chỉ đạo điều hành phòng chống dịch bệnh                 
COVID-19.  

b) Ứng dụng phục vụ truy vết 
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Nhóm các nhà khoa học, chuyên gia, tình nguyện viên do Thứ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đứng đầu đã nỗ lực ngày đêm thực hiện 
phân tích dữ liệu và truy vết theo dấu dịch tễ phục vụ chống dịch COVID-19 
trong  các đợt dịch.  

Phân tích thông tin dữ liệu mạng xã hội, xuất nhập cảnh, các chuyến bay,               
viễn thông, camera, dữ liệu F0, F1, F2… kết hợp dịch tễ học và các thực tiễn xã                  
hội để xác định các ca nhiễm, phát hiện, khoanh vùng kịp thời các trường hợp                
nghi nhiễm và phát hiện nguồn lây bệnh tại các ổ dịch (BV Bạch Mai, Hạ Lôi,                 
Sơn Lôi, quán Buddha, Đà Nẵng, TP HCM).  

Tổng hợp thông tin những người tiếp xúc với các ca lây nhiễm, xác minh               
và hỗ trợ những người thuộc đối tượng tìm kiếm và cách ly. Mô phỏng các tình                 
huống diễn biến dịch trong bệnh viện, máy bay, khu chung cư ... để tìm ra các                 
nguồn gốc lây dịch và rà soát các đối tượng nghi nhiễm nhằm khoanh vùng, dập                
dịch nhanh chóng.  

Sử dụng phân tích thông tin dữ liệu lớn kết hợp dịch tễ học để phân tích,                 
đánh giá tình hình bệnh dịch, dự báo nguy cơ lây nhiễm ở Việt Nam. Hệ thống                 
đánh giá rủi ro Covid-19 dựa trên dữ liệu diễn biến dịch và dữ liệu đáp ứng y tế                   
đã được triển khai thành công cụ hỗ trợ Ban chỉ đạo điều hành dịch và giúp phân                  
loại độ rủi ro các tỉnh thành địa phương theo chỉ thị 19/CT-TTg, tạo cơ sở để                 
hình thành lên mô hình vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Hệ thống này                
được xây dựng bởi các nhà khoa học, chuyên gia, tình nguyện viên, các công ty                
của Đề án Tri thức Việt số hóa và các chuyên gia về dịch tễ người Việt trên toàn                   
thế giới  (khoảng 300 chuyên gia), ứng dụng các mô hình dự báo dịch hiện đại.  

c) Về dịch vụ công trực tuyến  

Bộ Y tế đã xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử Bộ Y 
tế, một cửa ASEAN.  

Đến 30/6/2020, Bộ Y tế đã hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức               
độ 4, về đích trước thời hạn nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao                
(trong đó Chính phủ giao cần đạt tối thiểu 30%), kịp thời phục vụ người dân và                 
doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp không phải đến cơ quan công quyền,              
qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, hạn chế được sự tiếp xúc, qua đó hỗ trợ                    
tích cực  trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.  

d) Trong tuyên truyền, phòng chống dịch  

SMS tuyên truyền: 11 đợt nhắn tin (mỗi đợt tới hơn 125 triệu) với 20 nội                
dung tuyên truyền và hơn 15 tỷ tin nhắn SMS, 5 tỷ bản tin Zalo đã được gửi                  
trong hơn 2 tháng, tỷ lệ tiếp cận thông tin về phòng chống dịch Covid 19 qua tin                  



nhắn  đạt 78%.  
SMS nhân đạo:  Chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid 

19” tổ chức qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400), thu 
được  số tiền tạm tính hơn 151,7 tỷ VNĐ với gần 2,6 triệu tin nhắn ủng hộ.  

Qua phát thanh, truyền hình: Báo chí, truyền hình mở chuyên trang,            
chuyên mục để đối thoại, giải đáp; Đẩy mạnh truyền thanh cơ sở, thông tin được                
tuyên truyền đến từng cấp xã, thôn bản; Cài đặt âm thanh chờ cuộc gọi; 125                
triệu thuê bao được tuyên truyền thông qua âm thanh chờ cuộc gọi; Xử lý thông                
tin sai sự  
thật; Giám sát, phát hiện, đấu tranh gỡ bỏ các thông tin sai sự thật. Xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm  

Các ví dụ điển hình:  Bộ Y tế nhắn tin đến tất cả người dân qua SMS; Sử 
dụng Zalo để cập nhật tin tức, tuyên truyền đến mọi người dân sử dụng Zalo; 
Video clip Ghen Covi rất nổi tiếng, có giá trị tuyên truyền cao, được đưa lên 
truyền thông quốc tế, nhiều nước đã đăng lại, dịch ra nhiều thứ tiếng.  

Trang tin chính thức về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp CVOID-19:: Bộ              
Y tế đã xã hội hóa với sự hỗ trợ của DTT và Microsoft xây dựng                
ncov.moh.gov.vn ra mắt vào 9.2.2020. Sau một ngày đưa vào vận hành, trang tin              
điện tử về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây                 
ra (nCoV) trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế có tên miền              
https://ncov.moh.gov.vn/ đã có 35.000 người dùng (user) với 75.000 lượt xem           
(pageview) và sau chưa đầy 1 tháng chính thức đi vào hoạt động, đã có hơn 1,2                 
triệu người dùng và trên 3,3 triệu lượt truy cập 1, cùng với trang chủ của Bộ Y tế                  
trở thành nguồn thông tin tin cậy quan trọng trong truyền thông về dịch bệnh.               
Cổng thông tin Bộ Y tế trong năm 2020 lên top 5 các cổng được truy cập nhiều                  
nhất của Chính phủ và top 500 các trang  tại Việt Nam. 2  

3. Về ứng dụng Công nghệ thông tin trong bệnh viện  

Công văn số 2416/BYT-CNTT ngày 30/4/2020 của Bộ Y tế về triển khai             
hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh từ xa gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế,                  
Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an và Y tế bộ/ngành; Sở Y tế                     
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 283/CNTT-THKCB            
ngày 6/5/2020 của Cục Công nghệ thông tin gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y                
tế, Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an và Y tế bộ/ngành; Sở                    
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai hoạt động tư                 
vấn khám,  chữa bệnh từ xa trên nền tảng Công nghệ thông tin (Vov Bacsi24).  

Bộ Y tế chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông  

1 https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/cong-thong-tin-cua-bo-y-te-ve-dich-covid-19-vuot-moc-1-trieu 



nguoi-dung-62936.html  
2 https://www.similarweb.com/website/moh.gov.vn/#overview 
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tin trong khám chữa bệnh, đến nay 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống thông                
tin bệnh viện. 99,5% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn                 
quốc đã kết nối liên thông với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt                 
Nam.  

23 bệnh viện triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS)                 
không in phim nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo vệ môi trường, tạo nguồn                
tài  nguyên số bệnh viện.  

11 bệnh viện đã ứng dụng thành công và công bố sử dụng bệnh án điện tử thế 
thay bệnh án giấy.  3 Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, các bệnh viện trong cả nước 

đang tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước, có lộ trình đáp 
ứng các tiêu chí của Thông tư số 54/2017/TT-BYT và Thông tư số 46/2018/TT 

BYT. Tính chung cả nước trên cơ sở báo cáo của 54/63 tỉnh thành: 40,4% đơn vị 
đạt mức 1; 32,2% đạt mức 2; 21,4 đạt mức 3; 4,8% đạt mức 4; 1,1% đạt mức 5; 

0,1 đạt mức 6 (bệnh viện thông minh) áp theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT.  

Y tế từ xa  cũng có bước phát triển vượt bậc, cùng với hệ thống công nghệ 
thông tin bệnh viện đã từng bước đưa y tế Việt Nam vươn cao, vươn xa:  

Trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Chính phủ            
và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã chỉ đạo về việc                
giãn cách xã hội, hạn chế người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tăng                
cường công tác khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến dưới, không chuyển người bệnh              
lên tuyến trên trường hợp bệnh tuyến dưới điều trị được. Các hoạt động này cần                
có hoạt động y tế từ xa trợ giúp. Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên toàn quốc                       
triển khai tư vấn khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân thông qua nền tảng                
VOV  Bacsi24 do Đài tiếng nói Việt Nam xây dựng.  

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ 
TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030. Trong đó có giao cho ngành y tế “Phát triển nền tảng hỗ trợ 
khám,  chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp 
giảm tải  các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm 
chéo; 100%  các cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh từ xa, thúc đẩy chuyển 
đổi số ngành y  tế”.  

Ngày 22/6/2020, Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai 
đoạn 2020-2025 theo Quyết định số 2628/QĐ-BYT, đã tổ chức Lễ khánh thành 

1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa trên cả nước vào 25/9/2020. Hiện toàn bộ 
63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có bệnh viện đăng ký, trong đó có 



một số bệnh viện của nước bạn Lào (02 bệnh viện) và Cam-pu-chia (01 bệnh 
viện)  

3Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, Đa khoa khu vực An Giang, Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh viện Đa khoa                       
thành phố Vinh, bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, bệnh viện Đa khoa                     
Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng khám Đa khoa Anh Quất, Bệnh viện Đa khoa                     
Quang Khởi, Bênh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy. 
đã đăng ký làm bệnh viện tuyến dưới, một số bệnh viện/trung tâm y tế tại vùng 
sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo cũng đã đăng ký tham gia Đề án.  

4. Về ứng dụng Công nghệ thông tin trong phòng bệnh  

a) Xây dựng các ứng dụng di động phục vụ người dân, người nhập cảnh và 
khách du lịch  

Ứng dụng khai báo y tế tự nguyện NCOVI dành cho người dân Việt Nam               
khai báo và cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe của bản thân trong gia                
đình. Cung cấp thông tin giúp cơ quan y tế nhanh chóng khoanh vùng, xác định                
trường hợp cần cách ly y tế hoặc cần hỗ trợ; giám sát cách ly theo yêu cầu của                   
cơ quan chức năng và quét mã QR để quản lý lịch sử tiếp xúc hoặc lịch sử ra                   
vào các điểm  kiểm soát.  

Ứng dụng do VNPT phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ xây dựng              
triển khai từ tháng 3/2020, kết nối, cung cấp thông tin cho thống quản lý tiếp xúc                 
(https://check.ncovi.vn/web/welcome.jsp;  

https://ncov.moh.gov.vn/) cung cấp cho Bộ Y tế và các cơ sở y tế tuyến 4, 
trung tâm y tế, sở y tế, CDC trên cả nước.  

Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 7,5 triệu lượt tải ứng dụng và hơn 33 
triệu  Hồ sơ khai báo y tế đã được thực hiện trên ứng dụng NCOVI.  

Sau 2 đợt bùng phát dịch hệ thống NCOVI-CDC đã cung cấp cho hơn 700               
quận/huyện và 10.000 xã/phường 11.820 tài khoản người dùng. Ứng dụng đã            
giúp các cơ quan chức năng ghi nhận trên 187.000 trường hợp có nguy cơ nhiễm                
bệnh, ghi nhận trên 85.300 bản ghi thông tin phản ánh, xác minh thông tin hơn                
185.200  trường hợp và hỗ trợ cách ly tại nhà trên 143.200 trường hợp.  

Ứng dụng khai báo y tế bắt buộc Vietnam Health Declaration (cùng trang             
tokhaiyte.vn) dành cho người nước ngoài và người Việt Nam khai báo khi nhập              
cảnh vào Việt Nam, hành khách trên các chuyến bay nội địa, tàu hỏa và xe khách                 
liên tỉnh khai báo khi di chuyển trong nội địa Việt Nam.  

Ứng dụng do Viettel phối hợp cùng các đơn vị xây dựng và triển khai từ 
ngày 07/03/2020; Đối tượng sử dụng: Người dân/ Người nhập cảnh/ Bộ Y tế/ Bộ 
giao thông vận tải/ Các cơ quan kiểm dịch/ Các cửa khẩu/ Địa điểm đón trả 
khách/  địa điểm lưu trú/ trên toàn quốc. Dữ liệu được lưu trữ tại Trung tâm dữ 
liệu của  Viettel và đồng bộ theo lịch tuần/ngày và Trung tâm dữ liệu của Tổ an 



toàn covid 19. Cụ thể số lượt khai báo nhập cảnh (787.761 lượt)/khai báo sức 
khỏe người  dân (5.774.108 lượt)/ khai di chuyển trong nước (4.108.596 lượt).  

Ứng dụng Sức khỏe Việt Nam:  Sức khỏe Việt Nam là trang thông tin chính 
thức nhằm góp phần phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV. Ứng dụng  
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cung cấp thông tin chính thống, cập nhật tình hình, công cụ bản kiểm tự đánh giá 
nguy cơ, hướng dẫn tự cách ly khi có nguy cơ, ứng dụng cũng cung cấp công cụ 
để gọi ngay đường dây nóng, xem bản đồ cơ sở y tế gần nhất và gửi ngay báo 
cáo  ca bệnh nghi ngờ đến cơ quan y tế.  

Ứng dụng COVID-19 cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho người dân              
trong phòng chống dịch bệnh covid-19 với các tính năng: Trợ lý ảo y tế tương                
tác bằng giọng nói, bác sĩ tư vấn giúp kết nối video với bác sĩ bệnh viện Bệnh                  
nhiệt đới Trung ương để nhận tư vấn y tế, Thông tin về tình hình dịch bệnh, tìm                  
kiếm cơ sở  
y tế có năng lực xét nghiệm, năng lực điều trị trên cả nước.  

Ứng dụng trợ lý ảo hỏi đáp về Covid-19:  Trợ lý ảo hỏi đáp về covid-19 
được cài đặt trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (moh.gov.vn) , Cục Công nghệ 
thông tin – Bộ Y tế (ehealth.gov.vn), Công đoàn Y tế Việt Nam 
(congdoanytevn.org.vn), Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 
(http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn).  

Người dân có thể đặt các câu hỏi trực tiếp với “Trợ lý ảo” – được xây                 
dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất hiện nay. Trợ lý ảo có khả năng                   
cập nhật tin tức mới theo thời gian thực, giải đáp mọi thắc mắc, đưa ra tư vấn và                   
những lời khuyên bổ ích liên quan đến phòng chánh dịch bệnh covid-19. Người              
dân sẽ  
nhanh chóng nhận được phản hồi ngay lập tức 24/7, mọi lúc mọi nơi. 

Ứng dụng Bluezone cảnh báo tiếp xúc gần người nhiễm 

COVID-19  

Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng 
thấp BLE (Bluetooth low energy). Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể 
giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần, vào lúc nào 
và trong bao nhiêu lâu. Khi phát hiện ca dương tính F0, thay vì cách ly cả nghìn 
người, chúng ta chỉ cần cách ly vài chục người.  

Ứng dụng Bluezone trên máy sẽ so sánh dữ liệu của F0 với lịch sử tiếp xúc                 
được ghi nhận từ trước. Nếu phát hiện thiết bị đã từng tiếp xúc với F0 trong thời                  
gian đủ lớn, hệ thống sẽ báo cho người sử dụng về nguy cơ có thể lây nhiễm                  
bệnh  (F1).  



Ứng dụng do BKAV phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ xây dựng 
và triển khai từ 15/4/2020. Đến nay đã có 23.546.889 lượt cài đặt.  

Hệ thống hành chính điện tử thông minh http://cscovid.moh.gov.vn  

Phục vụ các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 
công  tác thu thập, tổng hợp và cung cấp dữ liệu, thông tin cho Ban Chỉ đạo 
COVID-19 để theo dõi, giám sát và có phương án hành động nhanh chóng, kịp 
thời.  

Ứng dụng Vov bacsi24 
MIỄN PHÍ tư vấn chăm sóc sức khỏe trong thời gian dịch COVID-19: Bộ Y tế 
triển khai chương trình miễn phí tư vấn khám chữa bệnh cho toàn dân qua  ứng 

dụng VOV Bacsi24. Để được thụ hưởng chương trình này đề nghị người dân  tải 
ứng dụng VOV Bacsi24 về điện thoại của mình theo đường link 

http://onelink.to/qz8xmb sau đó tạo tài khoản, đăng nhập và làm theo hướng dẫn.  

Ancotoancovid.vn  

Hệ thống antoancovid.vn do các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Giáo               
dục và Đào tạo phối hợp với công ty cổ phần công nghệ DTT, Tổng công ty Bưu                  
điện Việt Nam, Công ty cổ phần Bác sĩ bên bạn Doctor4u.vn cùng đội thông tin                
đáp ứng nhanh Covid-19 thực hiện và sẵn sàng triển khai tại các trường học và                
bệnh viện từ ngày 01/10/2020.  

Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 được xây dựng để đảm bảo              
chung sống an toàn với dịch COVID-19 tại các địa điểm công cộng như Trường               
học, Bệnh viện, Khách sạn trên toàn quốc. Bản đồ cung cấp thông tin công khai                
được cập nhật liên tục hàng ngày từ các địa điểm công cộng này. Mức độ an toàn                  
tại từng cơ sở, khu vực (quận huyện, tỉnh, thành phố) được phân biệt bằng màu                
sắc để cung cấp hình ảnh khách quan, nhanh chóng, sinh động tới từng người               
dân,  cán bộ, lãnh đạo theo dõi trên bản đồ.  

Đồng thời, với thông tin cung cấp trên bản đồ chung sống an toàn với               
COVID-19, các lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo đơn vị kiểm soát, chỉ đạo việc                
thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên phạm vi từng khu vực, từng                
cơ  sở của mình.  

Bộ đánh giá đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 được xây             
dựng công phu tập hợp trí tuệ của nhiều chuyên gia đầu ngành về y tế công                 
cộng, và tổng hợp ý kiến của các cơ sở thí điểm, đã tạo bộ đánh giá phù hợp với                    
đặc điểm, chức năng tại từng địa điểm công cộng và phù hợp với tình hình thực                 
tế cho từng thời điểm dịch COVID-19 tại khu vực, tỉnh thành phố. Bộ đánh giá                
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 sẽ tạo thói quen và hành động               
cụ thể hàng ngày về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho từng cá                



nhân, tổ chức  trên toàn quốc.  

Bộ đánh giá đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 được các             
lãnh đạo, cán bộ, cá nhân tại từng cơ sở thực hiện trên Ứng dụng An toàn                 
COVID-19. Hệ thống tiếp nhận thông tin và tự động phân tích, tính toán và đưa                
ra đánh giá theo màu sắc: Xanh – An toàn; Vàng – Có rủi ro; Đỏ - Không an                   
toàn.  

Một số các ứng dụng khác cung cấp thông tin ncov cho cộng đồng và 
người  dân như:  ncov.moh.gov.vn, zalo, lotus, viber, facebook,...  

5. Bài học kinh nghiệm 
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Công tác phòng chống dịch COVID-19 đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt, kịp               

thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo, các cấp các ngành, cơ                
quan Trung ương, địa phương…  

Ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp hệ thống y tế sẵn có, Việt Nam có                 
nền y tế hiệu quả, kịp thời phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ngoài mặt                
trái thì dịch Covid-19 là cơ hội giúp chúng ta để tăng tốc chuyển đổi số y tế.  

Ứng dụng hỗ trợ xác định vùng nguy cơ và các đối tượng có nguy cơ rất 
nhanh chóng, đúng đắn, kịp thời, tiết kiệm cho nguồn lực.  

Cấp uỷ, chính quyền địa phương hành động quyết liệt, giãn cách kịp thời,              
lựa chọn phù hợp cho từng khu vực, khu vực nào thì phong toả, khu vực nào thì                  
giãn cách tuỳ thuộc địa phương. “Các địa phương áp dụng nhuần nhuyễn”  

Ngành Y tế đã huy động lực lượng lớn nhân viên y tế rất lớn “chưa có 
trong  tiền lệ”, bao gồm các giáo sư đầu ngành, các bác sĩ, các chuyên gia và sinh 
viên.  

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong trạng thái bình thường 

mới a) Về chính sách  

Bộ Y tế tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày                
31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó phối hợp chặt chẽ với các Bộ,               
ngành, địa phương tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công               
việc, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Thường xuyên tổ chức các lớp                
tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch cho cơ quan,                
đơn vị, địa phương để nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh.  

b) Về triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng 
chống COVID-19  

Tiếp tục cải tiến, nâng cấp, kêu gọi người dân cài đặt, sử dụng các ứng                
dụng đã triển khai như: NCOVI, Vietnam Health Declaration, Bluezone,          



Antoancovid; các ứng dụng trực tuyến, các nền tảng y tế từ xa để hạn chế lây lan                  
của dịch bệnh.  

Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AI phục vụ công tác phòng, chống                
dịch bệnh; hoàn thành các trung tâm dữ liệu y tế; trang bị siêu máy tính để phục                  
vụ công tác xử lý dữ liệu dịch tễ, phân tích thông tin, nghiên cứu cấu trúc gen                  
của virus và các loại vắc xin phòng chống, dịch bệnh. Kinh nghiệm quốc tế, thời                
gian qua như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Nga đã đẩy               
mạnh ứng dụng AI, hệ thống siêu máy tính vào công tác nghiên cứu dịch bệnh                
nên đẩy nhanh được quá trình sản xuất thuốc đặc trị, nghiên cứu các loại vắc xin                 
phòng bệnh.  

Sử dụng các camera giám sát có tích hợp chức năng ảnh nhiệt kết nối với                
hệ thống xử lý có ứng dụng AI và dữ liệu lớn – Big Data. Đây là giải pháp rất                    
quan trọng, vì phần lớn những người nhiễm các loại virus gây bệnh về đường hô  
hấp đều có triệu chứng tăng thân nhiệt – sốt. Đây là giải pháp trung và dài hạn 
trong phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm bệnh.  

Khi xây dựng các đô thị thông minh cần có phương án triển khai các ứng 
dụng hỗ trợ phòng chống dịch bệnh với các chức năng như phổ biến thông tin 
chính thống về phòng chống dịch bệnh, tiếp nhận các phản ánh của người dân về 
tình hình dịch bệnh, trả lời các yêu cầu thông tin của người dân, khuyến nghị các 
biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho đơn vị, địa phương.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về sử 
dụng các ứng dụng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Về lâu dài, Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai Chương trình chuyển đổi số y tế 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là việc ứng dụng công nghệ số trong  
hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế, hình thành nền y tế thông minh 
với   ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh 
và  quản trị y tế thông minh. 
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CÁC BÁO CÁO TẠI PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÒNG BỆNH VÀ 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ  

CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ QUỐC GIA  
PHIÊN CHUYÊN ĐỀ  

NGÀY 1  
Thứ Ba, 29/12/2020 | Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội 

(Từ 08:00 - 17:00)  
CHUYÊN ĐỀ 1  

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÒNG BỆNH VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ 
08:00 - 08:30  ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM 

08:30 - 08:35  GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU  
Đại diện Ban Tổ chức 

08:35 - 08:50  PHÁT BIỂU KHAI MẠC  
Ban Tổ chức 
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08:50 - 09:10 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ 
PHÒNG BS.TS. Đặng Quang Tấn,  
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế 

09:10 - 09:30 NỀN TẢNG QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TẾ CƠ SỞ 
V20 ThS. Nguyễn Trường Nam,  
Phó Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế 

09:30 - 09:50 KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN 
QUẢN LÝ Y TẾ VNPT HMIS  
Ông Lê Đặng Anh Khoa,  
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Điện tử, Cty CNTT - VNPT 

09:50 - 10:10  PHIÊN THẢO LUẬN 1 

10:10 - 10:25  TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO 

10:25 - 10:45 XÂY DỰNG CỔNG CÔNG KHAI GIÁ TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ  
ThS. Nguyễn Minh Tuấn,  
Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế 

10:45 - 11:05 KẾT NỐI THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH VỚI HỆ 
THỐNG  THÔNG TIN Y TẾ  
Ông Nguyễn Thành Đạt, Trưởng phòng CNTT,  
Công ty Cổ phần Công nghệ y tế FaCare quốc tế 

11:05 - 11:25 CHUỖI LIÊN KẾT GIÁ TRỊ VÀ ỨNG DỤNG        
BIGDATA, AI, ML, CHATBOT, ROBOTICS,     
BLOCKCHAIN TRONG  Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO 

 TS. Chử Đức Hoàng,  
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBIGDATA) 

11:25 - 11:45 TRIỂN KHAI THỐNG KÊ Y TẾ ĐIỆN TỬ  
ThS. Nguyễn Bá Hùng,  
Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế - Cục CNTT, Bộ Y tế 

11:45 - 12:05  PHIÊN THẢO LUẬN 2 

12:05  BUFFET ĂN TRƯA 



 
 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG  

13:30 - 13:50 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC DƯỢC VÀ MỸ 
PHẨM  
DS. CKII. Vũ Tuấn Cường,  
Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 

13:50 - 14:10 CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
Y  TẾ  
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương,  
Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế 

14:10 - 14:30 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN 
THỰC  PHẨM  
PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong,  
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế 

14:30 - 14:50  PHIÊN THẢO LUẬN 3 

14:50 - 15:05  TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO 

15:05 - 15:25 TƯ VẤN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA VỀ CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN Ở TRẠM Y TẾ XÃ  Ông Lý 
Đức Đoàn,  
Giám đốc Trung tâm y tế số FPT 

15:25 - 15:45 XÂY DỰNG HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HOÁ  
ThS. Trần Xuân Đà,  
Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục CNTT, Bộ Y tế 

15:45 - 16:05 ỨNG DỤNG AIHEALTH  
Ông Sử Duy Bin,  

Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Sức khỏe 
AIHEALTH 

16:05 - 16:25 RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH Y TẾ TRONG TAM        
GIÁC BỆNH NHÂN - BÁC SĨ - BỆNH VIỆN GÓP          
PHẦN CHĂM  SÓC, NÂNG CAO Y TẾ DỰ PHÒNG  
DS. Nguyễn Trung Việt,  
Giám đốc điều hành Công ty YouMed 

16:25 - 16:45  PHIÊN THẢO LUẬN 4 

16:45 - 17:00  TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ 1 



TS.BS. Đặng Quang Tấn  
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng  

Kính thưa:………………………………  
Kính thưa Quý vị đại biểu  
Kính thưa toàn thể Hội nghị,  
Tôi rất vinh dự được đại diện cho Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng đến dự Hội                  

nghị về chuyển đổi số Quốc gia hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi tới các                  
quý vị đại biểu và các đồng chí tới dự Hội nghị lời kính chúc sức khỏe, hạnh                  
phúc.  Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.  

Chuyển đổi số vẫn diễn ra trong nhiều năm qua nhưng chỉ đến khi xuất               
hiện của các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì chuyển                
đổi số mới thực sự tăng tốc. với nền tảng công nghệ thông tin đã được đưa vào                  
ứng dụng trong ngành y tế từ rất sớm, trong những năm qua Bộ Y tế đã có nhiều                   
ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của ngành, đó là                
điều kiện thuận lợi để Cục Y tế dự phòng thực hiện việc ứng dụng công nghệ                 
thông tin một cách mạnh mẽ vào trong hoạt động và đạt được những thành công                
nhất định, như:  

Trong công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm , Cục Y tế dự             
phòng đã xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm.                
Hệ thống được xây dựng theo Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ             
thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, đã triển khai tại                
63/63 tỉnh, thành phố, nhằm phục vụ công tác báo cáo, thống kê, quản lý giám                
sát các ca bệnh, ổ dịch 42 bệnh truyền nhiễm quy định. Hệ thống Quản lý giám                 
sát bệnh truyền nhiễm hiện đã có 9 phân hệ và 126 chức năng, như: Quản lý                 
danh mục dùng  
chung, Quản lý trường hợp bệnh, Quản lý ổ dịch, Quản lý báo cáo, Biểu đồ phân                 
tích và biểu đồ ca bệnh. Hệ thống giúp giám sát các ca bệnh ngay từ khi có ca                   
nghi ngờ cho đến khi hoàn thành đóng ổ dịch, các số liệu báo cáo kịp thời, chính                  
xác, thuận lợi cho công tác thống kê, phân tích dịch bệnh, giảm tải công việc thủ  
công giấy tờ.  

Hệ thống đem lại nhiều lợi ích như:  
Hoạt động trên nền tảng Điện toán đám mây, không cần phải cài đặt, triển  khai 

và quản lý dữ liệu tập trung, không cần duy trì bộ máy nhân sự cài đặt, vận 
hành, nâng cấp bảo trì tại từng đơn vị gây tốn kém chi phí. Thông tin báo cáo ca 

bệnh, số liệu quản lý trực tuyến, tức thời. Các thay đổi, cập nhật về biểu mẫu, 
quy  trình có thể triển khai ngay kèm hướng dẫn trực tuyến mà không cần tập 
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nhanh chóng và tổng quan nhất. Qua đó, các cơ quan chức năng sẽ có những chỉ 
đạo chính xác và kịp thời nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tiếp cận xây 
dựng hệ thống theo hướng mới là quản lý theo từng đối tượng  – là cách tiếp cận 
từ gốc thay vì chỉ nhập liệu báo cáo kết quả. Mỗi đối tượng được  nhập lên hệ 
thống sẽ được cấp ngay 1 mã ID định danh duy nhất, không trùng lặp  với bất kỳ 
đối tượng nào khác. Triển khai một hệ thống duy nhất trên toàn quốc,  cơ sở dữ 
liệu tập trung do Cục Y tế dự phòng quản lý. Thống nhất các quy tắc  chung về 
quản lý. Từ đó, tránh được các sai sót và phân tán trong dữ liệu giữa các  địa 
phương, ảnh hưởng tới số liệu thống kê của toàn quốc.  

Trong công tác tiêm chủng phòng bệnh: Hệ thống quản lý thông tin             
tiêm chủng quốc gia đã được xây dựng, triển khai trên phạm vi toàn quốc từ                
tháng  6/2017, với một số chức năng chính như:  

Một là, Hệ thống thực hiện quản lý công tác tiêm chủng cho cán bộ trực                
tiếp và cán bộ quản lý 4 tuyến từ Trung ương tới địa phương, cơ sở (Cục Y tế dự                    
phòng; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Quản lý dược; Cục Công nghệ thông               
tin; các Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur các khu vực; Sở Y tế tỉnh/thành phố;                
Trung tâm y tế quận, huyện; Trạm Y tế xã, phường, thị trấn) với gần 14.000 cơ                 
sở tiêm chủng đã áp dụng thực hiện và hơn 24 triệu đối tượng tiêm chủng được                 
quản lý. Hệ thống sử dụng được trên cả máy tính và thiết bị di động.  

Hai là, Sổ tiêm chủng điện tử với các tính năng chính: Giúp người dân               
quản lý thông tin tiêm chủng của các thành viên trong gia đình; tra cứu lịch sử                 
các mũi tiêm; xem phác đồ tiêm chủng và nhận cảnh báo nhắc lịch các mũi tiêm                 
tiếp  theo cho đối tượng tham gia tiêm chủng.  

Hoạt động trên nền tảng Điện toán đám mây, được thiết kế đảm bảo khả               
năng liên thông với các hệ thống quản lý y tế khác (ví dụ hệ thống quản lý của                   
các bệnh viện), hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (để đồng bộ ID bệnh                   
nhân với số căn cước công dân) và có thể triển khai mở rộng, liên thông dữ liệu                  
với các hệ thống khác như Hồ sơ sức khỏe cá nhân, quản lý bệnh không lây                 
nhiễm (tim  mạch, ung thư, béo phì, …)  

Trong công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm, Hệ thống quản lý             
thông tin bệnh Không lây nhiễm cơ bản đã hoàn thiện và được triển khai tại 38                 
tỉnh, thành phố nhằm quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử, với trên 270 nghìn                 
bệnh nhân được quản lý cho 04 bệnh: Tăng huyết áp, Tiểu đường, Tâm thần               
phân  liệt, Rối loạn tâm thần khác.  

Hệ thống trên nền tảng Điện toán đám mây, triển khai nhanh chóng, không              
cần cài đặt trên máy người dùng, chỉ cần khai báo khi có đơn vị mới sử dụng. Cài                   



đặt và vận hành: đơn giản, tập trung. Hạn chế việc cài đặt, nâng cấp phần mềm                 
trực tiếp trên máy tính người dùng.  

Về thông tin Y tế , Trang tin Sức khỏe Việt Nam  tại địa chỉ 
(suckhoetoandan.vn) đã được đưa vào hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ,             
bao quát 11 lĩnh vực của Chương trình sức khỏe Việt Nam và là nơi cung cấp                 
thông tin kịp thời cho cộng đồng trong suốt quá trình phòng chống dịch              
Covid-19 thời  gian qua...  

Trang web là nơi đăng tải các thông tin chính thống, các hướng dẫn, tiện               
ích về các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như: Dinh dưỡng, Vận động thể lực, Tiêm                 
chủng, Chăm sóc sức khỏe, Sức khỏe môi trường, Bệnh tật.  

Đối với thống kê, khuyến cáo bệnh tật không lây nhiễm như Đái tháo              
đường, Tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mãn tính, trang web giúp người dùng thực               
hiện các bài đánh giá nguy cơ, so sánh và tìm hiểu các tác động của lối sống đến                   
bệnh tật…  

Tính đến hết tháng 11/2020, Trang web đã ghi nhận trên 41 triệu lượt truy 
cập thông tin, sử dụng tiện ích. Đó là một con số thống kê đáng khích lệ khi mà 
trang web mới chỉ được cấp phép hoạt động từ cuối năm 2018.   Kính thưa quý vị,  

Lĩnh vực y tế dự phòng là lĩnh vực có tính chất đặc thù riêng. Muốn xây                 
dựng được một phần mềm về y tế dự phòng, phải nắm vững chuyên môn, hiểu về                 
quản lý ngành, nắm vững, cập nhật các quy định của ngành để yêu cầu, phối hợp                 
với các lập trình viên để liên tục cập nhật, chỉnh sửa. Đặc biệt cần bám sát với cơ                   
sở y tế - nơi trực tiếp quản lý, sử dụng phần mềm để nắm bắt nhu cầu thực tế của                     
đơn vị.  

Trong quá trình triển khai trên phạm vi toàn quốc, các thủ tục, quy trình 
quản lý của từng đơn vị cũng đặc thù, không giống nhau. Thói quen sử dụng chữ 
viết tay, báo báo giấy từng bước đã được chuyển đổi, tuy nhiên diễn ra cục bộ, 
nhỏ lẻ chỉ phù hợp với từng địa phương. Nên để triển khai một Hệ thống Công 
nghệ thông tin rộng khắp, cần phải có sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp từ 
nhiều nguồn thông tin.  

Hiện nay, công tác quản lý chung về công nghệ thông tin ngành y tế đang                
từng bước hoàn thiện, hiện chưa có cơ sở dữ liệu chung cho toàn ngành Y tế, do                  
đó các giải pháp trong một dự án ứng dụng Công nghệ thông tin phải phù hợp                 
với cơ sở hạ tầng, vật chất, phù hợp với trình độ nhân lực chung của lĩnh vực dự                   
định triển khai, phải có lộ trình đào tạo, chuyển giao dễ dàng và sẵn sàng về khả                  
năng  chia sẻ, liên thông trong tình hình mới  

Các kết quả đạt được nêu trên sẽ là tiền đề vững vàng để Cục Y tế dự                  
phòng tiếp tục thực hiện Chuyển đổi số. Nhưng, để thực hiện thành công hơn               
nữa,  cũng  cần nhìn nhận vào một số khó khăn, thách thức:  

Đó là, về cơ bản ngành Y tế dự phòng các cấp chưa có nhiều ứng dụng 
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rời rạc và không tập trung: mỗi mảng nghiệp vụ khác nhau được quản lý theo các 
hệ thống khác nhau. Trang thiết bị về công nghệ thông tin cho lĩnh vực Y tế dự 
phòng mới cơ bản đáp ứng được nhu cầu bước đầu về cơ sở vật chất. Cán bộ 
chuyên trách cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ số ở nhiều đơn vị còn  
hạn chế về kĩ năng và hay xảy ra việc thay đổi vị trí làm việc. Mặt khác, hiện nay 
công tác y tế dự phòng đang phải đổi mặt với rất nhiều  thách thức như chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, sự bùng phát các bệnh dịch có thể phòng ngừa bằng vắc-xin 
như sởi và bạch hầu, sự gia tăng vi sinh vật kháng thuốc,  tăng tỷ lệ béo phì và ít 
vận động thể chất tới những tác động lên sức khỏe do ô  nhiễm môi trường, biến 
đổi khí hậu và khủng hoảng nhân đạo… Việc ứng dụng  công nghệ thông tin là 
vô cùng cần thiết nhằm giảm tải áp lực tổng thể lên hệ thống nhân lực nhưng còn 
gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong việc tính toán  kinh phí để duy trì các Hệ 
thống lâu dài, bền vững. Nhiều mô hình ứng dụng khi  triển khai còn cục bộ, 
chồng chéo thiếu tính liên kết, chia sẻ.   Kính thưa quý vị,  

Để đẩy mạnh hơn nữa việc Ứng dụng Công nghệ thông tin cũng như 
Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế dự phòng, xin kiến nghị một số giải pháp sau: 
Một là, về phương diện chỉ đạo:  

Cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước trong 
công tác chuyển đổi số. Đưa công tác chuyển đổi số là một trong những nhiệm 
vụ chính trị ưu tiên triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.  

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về ứng dụng CNTT và chuyển               
đổi số, đảm bảo có đủ hành lang pháp lý, tạo sự đồng bộ, thuận tiện trong quá                  
trình triển khai thực hiện.  

Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong ngành y tế trong giai đoạn              
tới, trong đó cần có kế hoạch cụ thể của từng đơn vị theo từng năm để đảm bảo                   
đạt  mục tiêu kế hoạch đề ra.  

Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ban ngành trong triển khai chuyển              
đổi số, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong cả nước và thuận tiện trong chia                 
sẽ dữ liệu dùng chung.  

Dữ liệu về y tế là vô cùng quan trọng, do đó cần nghiên cứu để đưa ra các                   
chính sách, cơ chế rõ ràng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng, chia                  
sẻ dữ liệu y tế với các hệ thống chuyên ngành khác.  

Hai là, về phương diện công nghệ:  
Để việc chuyển đổi số diễn ra nhanh, chính xác và toàn diện cần xây dựng                

được các nền tảng số văn minh, an toàn, bảo mật. Giữa các Hệ thống, nền tảng                 



phải có sự liên thông mật thiết, tối ưu hóa giá trị sử dụng, khai thác và đồng bộ.                   
Giá trị tạo ra được chia sẻ giữa cả người tham gia và người xây dựng. Hiện nay,  
lợi thế là ở Việt Nam có nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin có năng lực, đã                  
trưởng thành trong hàng chục năm, có thể phát triển các nền tảng số phù hợp cho                 
việc chuyển đổi số của ngành Y tế nói chung và lĩnh vực y tế dự phòng nói riêng.  

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển công nghệ chuyển đổi số.              
Tham vấn các nước đã triển khai chuyển đổi số thành công để chia sẻ kinh                
nghiệm, cũng như tận dụng các nguồn lực cần thiết giúp việc triển khai chuyển               
đổi số được  nhanh chóng, hiệu quả.  

Ba là, về phương diện tổ chức  
Chuyển đổi số trong ngành y tế ngoài việc yêu cầu sẵn sàng về phương               

diện chỉ đạo, điều hành và công nghệ, còn cần sự tham gia của cả hệ thống chính                  
trị và của người dân, trong đó ngành y tế giữ vai trò trung tâm để triển khai thực                   
hiện.  

Tăng cường đầu tư các nguồn lực cần thiết để chuyển đổi số ngành y tế,                
trong đó ưu tiên cho hạ tầng công nghệ thông tin, chú trọng công tác đào tạo                 
nhân  lực đáp ứng được yêu cầu cho cả quá trình.  

Cần có cơ chế kiểm soát dữ liệu y tế, đảm bảo chính xác, kịp thời và sớm                  
xây dựng kho dữ liệu y tế cấp quốc gia để thực hiện việc tổng hợp, xử lý, phân                   
tích dữ liệu làm cơ sở cho triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và hoạch định                 
chính sách ngành y tế.  

Kính thưa quý vị đại biểu,  
Chuyển đổi số sẽ làm hình thành một thế giới mới, lần đầu tiên chúng ta sẽ 

bước vào một thế giới khác, với nhiều sự thay đổi mang tính toàn diện đến từ sự 
hỗ trợ của khoa học, công nghệ tân tiến. Vì thế, cần có những chính sách khác 
biệt   và các chiến lược tốt nhất, phù hợp nhất để tận dụng cơ hội. Cần chung tay, 
góp  sức, sự chỉ đạo sát sao, và nỗ lực hết mình từ những cá nhân, tập thể. Chặng 
đường   có thể sẽ dài, nhưng sẽ thành công và nếu chúng ta cùng nhau đi.  Xin trân 
trọng cảm ơn!,  

TÀI LIỆU THAM KHẢO  
1. Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 

điện tử.  
2. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính  

sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.  3. Quyết định số 
749/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 03/6/2020 phê duyệt   chương trình “chuyển 
đổi số quốc gia đến 2025 định hướng đến năm 2030”.  4. Quyết định số 
2268/QĐ-BYT ngày 05/4/2018 Quy định chức năng,   nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế.  
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ThS. Nguyễn Trường Nam  

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế 
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KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI  

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Y TẾ VNPT HMIS  Ông Lê 

Đặng Anh Khoa,  

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Điện tử, Cty Công nghệ Thông tin VNPT  

TÓM TẮT  

VNPT trình bày kinh nghiệm và kết quả triển khai Hệ thống thông tin quản 
lý y tế VNPT HMIS cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.  

MỞ ĐẦU  

Kính thưa hội nghị!  

Thực hiện Chủ trương của Bộ y tế về chuyển đổi số Y tế, trong những năm                 
qua VNPT đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng và triển khai các giải pháp                 
cho Bộ ngành, địa phương nhằm góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện                 
đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ  
dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được 



bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.  

Cụ thể đối với giải pháp quản lý Trạm y tế xã, phường, thị trấn được xây 
dựng dựa trên:  

NỘI DUNG CHÍNH  

1. Cơ sở pháp lý  

Căn cứ pháp lý của Chính phủ và Bộ Y tế:  

- Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình 
hình mới  

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 
sáu Ban chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm 
sóc  và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới  

- Quyết định số 1568/QĐ-BYT ngày 27/4/2016 của Bộ Y tế phê duyệt kế 
hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam 
giai đoạn 2016-2020  

- Quyết định số 5004/QĐ-BYT ngày 19/9/2016 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về 
việc phê duyệt mô hình kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin khám chữa bệnh 
bảo  hiểm y tế. 

- Quyết định số 6110/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế 
về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý 
trạm y tế xã, phường, thị trấn.  

- Quyết định số 6111/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế             
về việc Triển khai ứng dụng CNTT tại trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018 –                 
2020.  

- Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/08/2020 của Bộ Trưởng Bộ Y tế 
về việc xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, 
thị trấn.  

Từ các thực trạng tại Trạm y tế:  

- Đang phải sử dụng quá nhiều các phần mềm đơn lẻ dẫn đến việc thao tác  
sử dụng của nhân viên y tế rất khó khăn.  

- Công tác hành chính, thống kê báo cáo tại các Trạm y tế còn nặng nề, tốn 
thời gian.  

- Các dữ liệu sức khỏe của người dân quản lý còn rời rạc, chưa được liên                  
kết xuyên suốt quá trình từ khi sinh ra đến khi mất đi, sẽ khó khăn cho việc phát                    



hiện sớm, chăm sóc điều trị người dân ở giai đoạn đầu.  

- Các thông tin về dữ liệu chưa đủ sự kết nối, liên thông trong quản lý                 
bệnh nhân cũng như quy trình chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh ban đầu                
người   dân.  

2. Tổng thể giải pháp hệ sinh thái y tế số của VNPT  

Từ định hướng văn bản, thông tư của Chính phủ và Bộ Y tế về việc ứng                 
dụng Công nghệ thông tin trong Y tế, VNPT đã xây dựng hệ sinh thái y tế số                  
gồm các giải pháp, sản phẩm để thực hiện chuyển đổi số trong y tế, các khối sản                  
phẩm  tiêu biểu :  

- Khối hệ thống thông tin, quản lý điều hành;  
- Khối khám chữa bệnh;  
- Khối y tế cơ sở;  
- Khối cận lâm sàng;  
- Khối tích hợp;  
- Khối hỗ trợ người dân;  
- Khối Cơ sở dữ liệu y tế tập trung;  

3. Giải pháp hệ thống thông tin quản lý y tế VNPT HMIS  

Trong đó, Hệ thống thông tin quản lý y tế VNPT HMIS được xây dựng với  
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đầy đủ các tính năng đáp ứng công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng cho trạm 
y tế xã, phường, thị trấn nhằm đáp ứng mục tiêu:  

- Số hóa trong qui trình hoạt động của Trạm Y tế.  

- Trạm Y tế chỉ sử dụng một phần mềm duy nhất có đầy đủ chức năng  
nghiệp vụ quản lý (theo QĐ 3532/QĐ-BYT).  

- Liên thông kết nối với các hệ thống chuyên ngành, thanh quyết toán bảo 
hiểm và phần mềm quản lý khám chữa bệnh tuyến trên.  

4. Lợi ích mang lại  

Ứng dụng và triển khai hệ thống VNPT HMIS tại các trạm y tế xã, 
phường,   thị trấn giúp mang lại các lợi ích sau:  

- Đối với người dân:  
o Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn.  
o Hỗ trợ quản lý được đầy đủ liên tục thông tin sức khỏe.  
o Nhận thông báo từ các chương trình chăm sóc sức khỏe (nhắc lịch 

khám, kết quả khám, …)  



- Đối với Cơ sở y tế:  
o Trạm Y tế sử dụng 01 phần mềm duy nhất với đầy đủ các tính  

năng nghiệp vụ.  
o Tối ưu hóa qui trình hoạt động khi ứng dụng Công nghệ thông   tin.  
o Thông tin quản lý, báo cáo thống kê được hiệu quả.  
o Tiết kiệm được thời gian, chi phí.  
o Đối với cơ quan quản lý:  
o Dữ liệu báo cáo được cập nhật nhanh chóng, mức độ chính xác  

cao.  
o Hỗ trợ tốt trong công tác điều hành ra quyết định.  
o Đáp ứng đúng định hướng của Nhà nước/ Chính phủ về thực hiện 

chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế.  

5. Lộ trình thực hiện  

Lộ trình thực hiện triển khai VNPT HMIS đến các trạm y tế:  

- Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015: Ứng dụng Công nghệ thông tin  
trong công tác quản lý Khám chữa bệnh tại các Cơ sở y tế.  

VNPT thực hiện xây dựng, phát triển và triển khai phần mềm đến các trạm 
y tế với các chức năng bao phủ qui trình khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ khám  
bệnh, cấp thuốc kê đơn, quản lý dược vật tư y tế và thanh quyết toán chi phí 
KCB  đáp ứng qui định BHXH.  

- Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2017: Xây dựng và phát triển hệ thống 
quản lý Y tế cơ sở tại Trạm y tế.  

Dựa trên cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh, VNPT tiếp tục phát triển và nâng                 
cấp hệ thống với các chức năng đáp ứng công tác quản lý y tế cơ sở, y tế dự                    
phòng  để phát hiện và theo dõi tình trạng bệnh của người dân.  

- Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2019: Triển khai hệ thống đến các Trạm 
y tế đáp ứng theo Quyết định 6111/QĐ-BYT.  

Hoàn thiện đầy đủ các tính năng theo qui định và thực hiện triển khai đến 
các Trạm y tế xã, phường, thị trấn góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ 
y tế tại Trạm, tăng tỉ lệ người bệnh tới chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế. Tạo lập 
hồ sơ sức khỏe cá nhân nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu 
người dân.  

- Giai đoạn từ năm 2020: Hoàn thiện hệ thống VNPT HMIS triển khai 
Trạm   y tế đáp ứng đầy đủ chức năng theo QĐ 3532/QĐ-BYT.  



Mục tiêu tại Trạm y tế chỉ sử dụng một phần mềm duy nhất với đầy đủ                 
chức năng y tế cở sở theo qui định của Bộ y tế. Kết nối liên thông, chia sẽ dữ                    
liệu trên   nền tảng quản lý y tế cơ sở V20.  

BÀI HỌC KINH NGHIỆM – KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Mục tiêu đã đạt được  

Mục tiêu hệ thống VNPT HMIS đã đạt được trong quá trình triển khai cho  
trạm y tế xã, phường, thị trấn:  

- Một là, Trên cùng hệ thống các chức năng bao phủ quy trình KCB, quản 
lý YTCS, tạo lập Hồ sơ sức khoẻ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn dân.  

- Hai là, Hệ thống đáp ứng các thông tư và báo cáo thống kê chung tại cơ                   
sở y tế trên toàn quốc theo quy định Bộ Y tế, Cục khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã                   
hội, ...  

- Ba là, Hệ thống đã tích hợp, kết nối với các hệ thống: Cổng giám định 
BHYT Việt Nam, Cổng giám định BHYT Bộ Quốc phòng, Cổng dữ liệu Bộ Y 
tế,   Hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe, Hệ thống quản lý danh mục dùng chung, 
Hệ  thống tiêm chủng Quốc gia,…  

- Bốn là, Từ nhiều phân hệ chức năng, hệ thống hỗ trợ dự báo tình hình  
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bệnh tật, dịch bệnh nâng cao công tác y tế dự phòng tại địa bàn quản lý của cơ 
sở  y tế.   

2. Phương án và cách thức triển khai  

Phương án và cách thức triển khai hệ thống VNPT HMIS: Đối với các 
Trạm   y tế đã sử dụng sản phẩm của VNPT, sẽ được nâng cấp sản phẩm VNPT 
HMIS  đảm bảo đầy đủ các chức năng theo QĐ 3532; Đối với các Trạm Y tế 
chưa sử  dụng hoặc phần mềm không đáp ứng, VNPT sẽ hỗ trợ chuyển đổi và 
triển khai   VNPT HMIS:  

- Sẵn sàng triển khai mới và cập nhật phần mềm ngay  

- Có đội ngũ kỹ thuật, hỗ trợ triển khai nâng cấp phần mềm tại các địa bàn 
trên toàn quốc  

- Phối hợp với Sở Y tế để đào tạo sử dụng cho các Trạm y tế tại địa bàn.  

- Đồng hành cùng đội ngũ cán bộ tại trạm trong suốt quá trình triển khai  
phần mềm.  

Các bước để thực hiện triển khai cho Trạm y tế xã phường thị trấn, gồm:  



- Bước 1: VNPT thực hiện giới thiệu sản phẩm, đề xuất kế hoạch triển 
khai  với Cơ sở y tế.  

- Bước 2: Phối hợp Khảo sát, thu thập dữ liệu từ các Cơ sở y tế để phục 
khởi tạo hệ thống ban đầu.  

- Bước 3: VNPT thực hiện tập huấn, đào tạo và hướng dẫn sử dụng các  
chức năng trên. Cơ sở y tế tiến hành sử dụng thử nghiệm hệ thống.  

- Bước 4: Cơ sở y tế đánh giá hệ thống trong quá trình thử nghiệm, yêu 
cầu   điều chỉnh các chức năng (nếu có) theo đặc thù thực tế tại cơ sở. VNPT lập 
kế  hoạch thực hiện hoàn thiện yêu cầu để đáp ứng triển khai chính thức.  

- Bước 5: Thống nhất triển khai khi thoả các điều kiện, đánh giá đối với 
hệ  thống.   

- Bước 6: Tiến hành triển khai chính thức và nghiệm thu sản 

phẩm.  KẾT LUẬN  

Cùng với việc nghiên cứu, phát triển các Nền tảng, Giải pháp phục vụ cho 
Chuyển đổi số y tế quốc gia, VNPT đã tích cực tham gia tư vấn xây dựng các đề 

án và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin để xây dựng Y tế số. Với 
nguồn  lực có kinh nghiệm về viễn thông, công nghệ thông tin trên toàn quốc, 

VNPT đã  triển khai thành công các dịch vụ công nghệ thông tin cho các Sở y tế, 
Cơ sở y tế 

rộng khắp trên Toàn quốc. Trong đó đến nay có 60 tỉnh, thành phố đã sử dụng                 
các giải pháp trong hệ sinh thái Y tế số của VNPT như: Trung tâm điều hành y                  
tế; Giải pháp quản lý khám chữa bệnh VNPT HIS; Giải pháp quản lý trạm y tế                 
xã phường VNPT HMIS; Giải pháp quản lý Khoa xét nghiệm VNPT LIS; Giải              
pháp quản lý khoa chẩn đoán hình ảnh VNPT RIS/PACS; Giải pháp bệnh án              
Điện tử; Trung tâm điều hành thông minh,… Đặc biệt, VNPT đã đẩy mạnh              
trong việc xây dựng và triển khai giải pháp hệ thống thông tin quản lý y tế                  
VNPT HMIS cho hơn 7500 Cơ sở y tế xã, phường, thi trấn với trên 3 triệu lượt                   
khám chữa bệnh hàng   tháng số,…  

Trên đây là một số kết quả công việc VNPT đã triển khai và đồng hành  
cùng Bộ Y tế trong chuyển đối số y tế quốc gia.  

Xin kính chúc Hội nghị thành công!  

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt 
"Chương  trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 



2030" 
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XÂY DỰNG CỔNG CÔNG KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  Vụ 

Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế  

ĐẶT VẤN ĐỀ  

Trang thiết bị y tế là loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng đến sức khỏe                 
con người và có giá cả phụ thuộc vào cấu hình, thế hệ công nghệ và các dịch vụ                   
đi  kèm  

Được sự quan tâm của Chính phủ, thời gian qua các cơ sở y tế được đầu tư                  
mua sắm nhiều trang thiết bị y tế y tế hiện đại, có giá trị sử dụng cao. Tuy nhiên,                    
trong trong quá trình thực hiện, có hiện tượng một số trang thiết bị y tế đã bị thổi                   
giá, đội giá gây ảnh hưởng nghiêm trọng lợi ích của người dân và uy tín của                 
ngành Y tế. Vì vậy, thực hiện việc công khai giá và các yếu tố cấu thành giá sản                   
phẩm trang thiết bị y tế là cần thiết theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh                   
đạo Bộ Y tế, là cơ sở cho các cơ sở y tế tham khảo để quyết định việc mua sắm                     



TTBYT  phục vụ công tác khám, chữa bệnh  

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã giao cho đơn vị 
chức năng là Vụ TTB&CTYT khẩn trương nghiên cứu thực hiện việc công khai 
giá trang thiết bị y tế để giúp các đơn vị thực hiện mua sắm đúng quy định và 
đảm  bảo sử dụng hiệu quả kinh phí.  

Do hiện nay trang thiết bị y tế không thuộc danh mục hàng hóa do Nhà                
nước định giá, trước mắt Bộ Y tế yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc niêm                 
yết giá bán  theo đúng quy định của Luật giá.  

Bộ Y tế tin tưởng rằng, việc công khai, minh bạch giá niêm yết trang thiết 
bị y tế sẽ giúp cho các đơn vị, cơ sở y tế thực hiện đầu tư mua sắm được đúng 
chủng loại, đúng giá trị và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đồng thời nâng cao khả 
năng cạnh tranh lành mạnh của thị trường trang thiết bị y tế.  

NỘI DUNG  

1. Cơ sở pháp lý của việc công khai giá trang thiết bị y tế  

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012  

- Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Giá  

- Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi một số điều của 
Nghị định 177/2013/NĐ-CP  

2. Các nội dung chính đã triển khai  

2.1. Hiện tại, trang thiết bị y tế trên thị trường Việt Nam chủ yếu là nhập  
khẩu và Việt Nam đã là thành viên, tham gia các Hiệp định thương mại, hội nhập 
quốc tế, Vụ TTB&CTYT đã báo cáo TTr. Trương Quốc Cường tổ chức một số 
buổi làm việc với đại diện các Tổ chức quốc tế đại diện các hãng thiết bị y tế có 
uy tín tại Việt Nam (Eurocham, US-ABC, ApacMed, Avamed,...) và các đơn vị 
có liên quan để thảo luận, thống nhất phương án công khai giá trang thiết bị y tế, 
cụ thể như sau:  

Chủ thể thực hiện công khai:  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 5 Điều 12 Luật giá, các tổ                 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện                
công khai niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ mà mình sản xuất, kinh doanh. Với                
mục tiêu tăng cường thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về giá đồng                 
thời hỗ trợ  
cho các đơn vị trong việc tiếp cận với thông tin về giá các gói thầu mua sắm                  
trang thiết bị y tế cũng như giá trang thiết bị y tế của các đơn vị cung cấp hợp                    
pháp trên thị trường, Bộ Y tế đã xây dựng mục Công khai giá trang thiết bị y tế                   



trên Cổng  thông tin điện tử của Bộ Y tế.  

Để triển khai có hiệu quả mục tiêu nêu trên, Bộ Y tế đề nghị các tổ chức,                  
cá nhân quy định tại khoản 6, Điều 7, Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày             
10/7/20204 phải thực hiện niêm yết giá trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện                 
tử của Bộ Y tế, khuyến khích hoàn thành trước ngày 31/12/2020.  

Giá công khai:  

Giá công khai là giá niêm yết do Chủ thể thực hiện công khai giá quyết                
định kèm với thông tin về cấu hình, tính năng kỹ thuật và thuế, phí các dịch vụ                  
cơ bản tương ứng (bảo hành, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng,                
các loại thuế, phí, …), ngoài ra có các thông tin liên quan như giá linh kiện, phụ                  
kiện thay  thế chính, giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành…  

2.2. Bộ Y tế xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc công khai giá,                
doanh nghiệp sẽ đăng ký và được cấp tài khoản để tự thực hiện và chịu trách                 
nhiệm quản lý các thông tin đăng công khai trên Cổng thông tin giá trang thiết                
bị y tế. Bộ Y tế (Vụ TTB&CTYT) xây dựng, quản lý phương án công khai giá                 
tham khảo trên cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp cập nhật. Các tổ chức, cá nhân có                  
nhu cầu tham khảo thông tin về giá thiết bị y tế sẽ tra cứu trên cổng điện tử của                    
Bộ Y tế.  

2.3. Ngày 9/9/2020, Bộ Y tế tổ chức buổi lễ khai trương Cổng điện tử 
công  khai giá niêm yết trang thiết bị y tế.  

2.4. Có các văn bán số 5159/BYT-TB-CT ngày 28/9/2020 và 5581/BYT  

4 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu 
trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 
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TB-CT ngày 14/10/2020 để đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cá nhân liên quan               
phối hợp triển khai thực hiện việc công khai giá. Vụ TTB&CTYT tổ chức riêng               
một nhóm để tổ chức thực hiện nội dung này và tiến hành đôn đốc các đơn vị                  
liên  quan khẩn trương phối hợp thực hiện.  

3. Kết quả triển khai  

- Đã thống nhất với các tổ chức, các hãng trang thiết bị đa quốc gia về các                  
nội dung, thông tin thực hiện công khai kèm theo giá trang thiết bị y tế để đảm                  
bảo tính khả thi, phù hợp quy định trong nước, quốc tế và hiệu quả sử dụng                 
thông  tin.  

- Hoàn thiện Cổng điện tử, phần mềm, giao diện và các chức năng đăng 
ký,  đăng nhập tài khoản và chức năng khai báo thông tin, niêm yết giá cho các 
đơn vị tham vị tham gia .  



- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng.  

- Thống kê chuẩn hóa danh sách trên 5.000 hãng sản xuất trang thiết bị y 
tế đang có mặt tại thị trường Việt Nam.  

- Làm việc với các chuyên gia các lĩnh vực rà soát, chuẩn hóa bộ cơ sở dữ 
liệu về trang thiết bị y tế để thống nhất thực hiện, cụ thể chia thành 03 nhóm 
trang  thiết bị y tế chính:  

+ Nhóm Thiết bị y tế:  gồm 14 nhóm  với hơn 200 tên chung về thiết bị y tế  

+ Nhóm Vật tư y tế:  gồm 10 nhóm  với hơn 11.000 tên vật tư y tế căn cứ 
theo quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BYT về danh mục vật tư y tế thanh toán 
bảo hiểm y tế  

+ Nhóm trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (IVD):  gồm 16 nhóm  với 
hơn  3.000 tên chung về IVD căn cứ theo quy định tại Thông tư 
02/2017/TT-BYT về dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm  

- Số lượng dữ liện hiện tại:  

 
 

4. Kế hoạch tiếp theo  

Bộ Y tế sẽ quyết tâm thực hiện tốt nội dung này, yêu cầu các hãng (hoặc  
đơn vị được hãng ủy quyền) thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá theo quy                
định của Luật Giá. Trong giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ quá                 
trình triển khai, sẽ cập nhật nâng cấp tính năng phần mềm và tham mưu ban                
hành các văn bản pháp quy để hệ thống này trở thành một kênh tra cứu chính                 
thức về giá trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, giúp cho thị trường trang thiết bị y                   
tế ngày càng  minh bạch, nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh.  

Vụ TTB&CTYT cũng đã đề xuất với Lãnh đạo Bộ Y tế để xem xét triển 
khai thực hiện nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản lý thông tin trang thiết bị y tế 
và từng bước thực hiện Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực trang thiết bị y tế 
nhằm  có công cụ, dữ liệu đủ mạnh phục vụ công tác quản lý.  

STT  Số  
lượng  
DN đã  
được  

cấp TK 

Số 
lượng 
DN đã  
thực  
hiện  
công  

khai giá 

Số  
lượng  
TBYT  

đã 
công 
khai 

Số  
lượng  
VTYT  

đã 
công 
khai 

Số  
lượng  

IVD 
đã 

công  
khai 

Tổng số  
TTBY
T  đã 
công  
khai 

Tổng  
số  

lượng  
truy  
cập 

I  1.071  775  3.082  17.922  4.838  25.842  81.775 



KẾT LUẬN  

Việc mua sắm, đấu thầu đã có đầy đủ các văn bản hướng dẫn do Bộ Kế                  
hoạch và Đầu tư ban hành. Trách nhiệm của các đơn vị, chủ đầu tư là tổ chức                  
triển khai theo đúng các quy định đã có. Nhằm hỗ trợ cho các đơn vị, Bộ Y tế                    
xây dựng thêm các kênh thông tin để công khai, minh bạch về giá bán, giá trúng                  
thầu để tăng cường sự giám sát của toàn xã hội, đồng thời giúp các đơn vị có                   
thêm cơ sở   tham chiếu khi xây dựng kế hoạch mua sắm và thực hiện đấu thầu.   

Bản thân các cơ sở y tế khi thực hiện đầu tư, mua sắm cũng cần tăng                 
cường tính công khai, minh bạch trong quá trình lập nhu cầu. Cần có sự tham                
gia góp của Hội đồng khoa học tại đơn vị để lựa chọn được thiết bị có công                   
nghệ cập nhật, đúng yêu cầu sử dụng và có sự tham gia giám sát của các cá                   
nhân, bộ phận có liên quan để việc mua sắm đảm bảo thực hiện theo đúng quy                  
định, lựa chọn được thiết   bị phù hợp với tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả.  

Chủ trương của Lãnh đạo Bộ Y tế là kiên quyết thực hiện việc công khai,                
minh bạch việc mua sắm đầu thầu và giá trang thiết bị y tế. Vấn đề công khai giá                    
trang thiết bị y tế là một trong những bước đi quan trọng làm lành mạnh, minh                  
bạch thị trường trang thiết bị y tế. Mục đích cuối cùng là đảm bảo người dân                 
được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và đúng với giá trị thực... Trang thiết bị y                    
tế và   dược là hai lĩnh vực Bộ Y tế sẽ cải cách mạnh mẽ trong thời gian tới 
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KẾT NỐI THIẾT BỊ Y TẾ THÔNG MINH  

VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ  

Ông Nguyễn Thành Đạt  

Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế FaCare Quốc tế  

TÓM TẮT  

Bài tham luận đưa ra góc nhìn khái quát về xu hướng IoT trong lĩnh vực Y                 
Tế, hiện trạng IoT đang được áp dụng tại các cơ sở y tế, khái quát các mô hình                   
IoT đã được triển khai thực tế trong và bên ngoài các cơ sở y tế và các lợi ích mà                     



IoT mang lại.  

MỞ ĐẦU  

Trong thời đại công nghệ 4.0, để phục vụ nhu cầu kết nối và theo dõi, 
giám  sát thông tin theo thời gian thực. Sự ra đời các thiết bị y tế thông minh hỗ 
trợ kết  nối IoT đã mang lại nhiều lợi ích, hỗ trợ rất nhiều cho những người làm 
chuyên môn, giúp nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả chăm sóc sức khỏe 
cho người  bệnh.  

NỘI DUNG CHÍNH  

1. Xu hướng công nghệ  

- IoT là chữ viết tắt của “Internet of Things”.  

- IoT là mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc mạng lưới thiết bị kết nối                 
thông tin, là một kịch bản của thế giới, khi mà mỗi đồ vật, con người được cung                  
cấp một định danh của riêng mình.  

- Tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng                 
duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay                
người  với máy tính.  

- Ngày nay IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công 
nghệ vi cơ điện tử và Internet.  

2. IoT - Xu hướng kết nối dữ liệu trong ngành y tế hiện nay  

- Nói đến thời đại công nghiệp 4.0 thì không thể không nhắc đến những lợi 
ích mang lại khi triển khai các ứng dụng trên nền tảng IoT.  

- Dựa trên những bước tiến của thiết bị y tế điện tử và IoT sẽ cải thiện                  
được vấn đề về chăm sóc và theo dõi sức khỏe của người bệnh, đặc biệt là nhóm                  
bệnh  nhân mạn tính.  

- Kết nối IoT giữa thiết bị y tế và hệ thống thông tin đã và đang diễn ra ở 
nhiều công đoạn và quy trình khám và điều trị bệnh bên trong và cả bên ngoài 
các  cơ sở y tế.  

- Các mô hình triển khai IoT thiết bị y tế hiện nay: Mô hình cho cá nhân                  
[Vòng đeo tay, đồng hồ…], Mô hình cơ sở y tế [hệ thống máy XN, CĐHA ...],                 
Mô hình kết nối cá nhân và cơ sở y tế [thiết bị y tế thông minh].  

3. Ứng dụng IoT thiết bị y tế với hệ thống thông tin tại cơ sở ý tế  

- Hỗ trợ ghi nhân dữ liệu hình ảnh từ các hệ thống máy thăm dò chức năng                  
[nội soi, đo chức năng hô hấp, điện tim] và các máy chẩn đoán hình ảnh                
[Xquang,  CT, MRI…]  



- Hỗ trợ kết nối và ghi nhận kết quả với hệ thống máy XN trong bệnh viện.  

- Hỗ trợ ghi nhận dữ liệu, trao đổi thông tin điều hành, hỗ trợ từ xe cấp 
cứu  và trung tâm cấp cứu tại cơ sở khám bệnh.  

- Hỗ trợ ghi nhận dữ liệu sinh hiệu tự động từ các thiết y tế [máy đo HA,                   
đường huyết, thân nhiệt...] trong khám bệnh ngoại trú, và điều trị nội trú hàng               
ngày.  

4. Ứng dụng IoT trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cá nhân  

- Hỗ trợ người bệnh mãn tính và người thân ghi nhận và lưu trữ các dữ                 
liệu diễn tiến hàng ngày, Giúp cho người bệnh mãn tính theo dõi được chi tiết                
các diễn  biến thay đổi.  

- Hệ thống hỗ trợ kết nối người bệnh với đội ngũ bác sĩ và bệnh viện. Giúp                  
bác sĩ và cơ sở y tế nắm được dữ liệu chuẩn xác theo thời gian thực từ đó đưa ra                     
các cảnh báo hỗ trợ người bệnh và thân nhân của người bệnh kịp thời.  

- Hỗ trợ bác sĩ theo dõi được quá trình, nắm bắt được dữ liệu của người                 
bệnh thay đổi hàng ngày từ đó đánh giá được hiệu quả của phác đồ điều trị đang                  
áp dụng.  

- Hỗ trợ giám sát, kiểm tra, theo dõi, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân sau 

điều trị.  5. Lợi ích khi IoT trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe  

Sự tham gia của người bệnh tốt hơn  

Với việc áp dụng IoT, bệnh nhân có thể sử dụng các ứng dụng và phần                
mềm để truy cập dữ liệu sức khỏe của chính mình; theo cách này chắc chắn                
người bệnh sẽ quan tâm và cải thiện hơn tình trạng sức khoẻ của mình bằng cách                 
tham gia  tích cực hơn với hoạt động chăm sóc sức khoẻ của bệnh viện.  

Quản lý dữ liệu theo dõi sức khỏe thời gian thực 
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Ngày nay có rất nhiều ứng dụng tích hợp với các thiết bị theo dõi sức                
khỏe, các ứng dụng này có thể gửi dữ liệu thời gian thực của bệnh nhân đến                 
người quản lý chăm sóc và người quản lý chăm sóc có thể sử dụng dữ liệu này                  
để tạo ra và  triển khai chương trình quản lý chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân.  

Làm tăng mức độ quan tâm của người bệnh  

Kể từ khi các ứng dụng chăm sóc sức khỏe tích hợp với các thiết bị đeo đã                  
được ra mắt; ngành công nghiệp đã nhìn thấy một sự gia tăng mạnh mẽ trong dân                 
số của người tập thể dục. Số người tập thể dục gia tăng đã dẫn đến số lượng bệnh                   
nhân được giáo dục sức khoẻ nhiều hơn  



Giảm chi phí cho sức khoẻ  

Tính khả dụng của dữ liệu thời gian thực thông qua các thiết bị đeo giúp                
khả năng giám sát bệnh nhân từ xa tốt hơn, bác sĩ và người quản lý chăm sóc                  
không chỉ chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân mà còn giúp giảm chi phí chăm sóc                 
sức khỏe tổng thể. Bác sĩ và các nhà quản lý chăm sóc có thể hướng dẫn người                  
bệnh từ xa, không cần phải gặp trực tiếp người bệnh để thảo luận về một trường                 
hợp cụ thể  

Cảnh báo tình trạng sức khoẻ kịp thời  

Các ứng dụng hỗ trợ gửi cảnh báo cho bệnh nhân và người chăm sóc thông                
qua việc thu thập và xử lý dữ liệu thời gian thực khi thông số sức khỏe cụ thể                   
vượt quá giới hạn. Từ đó hỗ trợ đội ngũ quản lý chăm sóc có thể hành động                  
ngay lập tức để gửi thông báo; điều này có thể cứu sống những bệnh nhân trong                 
một số các  trường hợp nguy hiểm.  

Quản lý chăm sóc bệnh mạn tính  

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản lý chăm sóc mạn 
tính  là kiểm tra sức khỏe liên tục và đánh giá sức khỏe của bệnh nhân. IoT đã 
cung  cấp các tiện ích mới để theo dõi bệnh nhân từ xa. Các bác sĩ có thể tự tin 
hơn về theo dõi bệnh nhân từ xa và cũng có thể theo dõi các thông số sức khoẻ 
chính xác  hơn từ một địa điểm ở xa, nhờ vào các thiết bị y tế kết nối (IoT).  

Giảm sai sót y khoa  

Với IoT, có thể tích hợp dữ liệu chính xác, tự động hóa và đưa ra quyết                 
định dựa trên phân tích; kết quả của sự tích hợp này sẽ chính xác hơn bao giờ hết                   
và do đó chăm sóc sức khỏe đang hướng tới loại bỏ các lỗi và cải thiện chất                  
lượng chăm sóc.  

Hỗ trợ nghiện cứu, phân tích dữ liệu y tế 
Việc kết nối IoT giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể truy cập                

vào một lượng lớn dữ liệu, điều này giúp phân tích xu hướng chăm sóc sức khỏe                 
và hỗ trợ việc đánh giá tác động của loại thuốc cụ thể nào đó hoặc một tình trạng                   
sức khỏe cụ thể trên người bệnh.  

Tiết kiệm thời gian chờ đợi, hỗ trợ nâng cao hiệu quả phục vụ người bệnh  

Với IoT, thiết bị y tế được kết nối và trả kết quả trực tiếp lên hệ thống 
thông  tin của cơ sở y tế làm rút ngắn thời gian thực hiện dịch vụ. Giúp các cơ sở 
y tế nâng cao năng lực và hiệu quả phục vụ người bệnh.  

BÀI HỌC KINH NGHIỆM  



IoT là xu thế và rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi số đối với tất cả                  
các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế. Với rất nhiều lợi ích mang lại. Tuy nhiên                   
để triển khai một giải pháp tổng thể, đồng bộ IoT trong cơ sở y tế một cách hiệu                   
quả, các đơn vị cần tìm một nhà cung cấp đã có kinh nghiệm, hiểu biết và đã                  
triển khai hoạt động thực tế để cùng đồng hành và tư vấn. Song song với đó việc                  
quan tâm và đầu tư nền tảng cơ sở hạ tầng thông tin cũng rất quan trọng và có                   
nhiều tác  động tới việc triển khai và áp dụng IoT trong thực tế.  

KẾT LUẬN  

Qua các ứng dụng thực tế, có thể thấy IoT mang lại nhiều giá trị và lợi ích                  
trong lĩnh vực y tế, IoT rất lên cần thiết và là ưu tiên chiến lược cho nhiều đơn                   
vị. Bài viết màn đến một cái nhìn khái quát về các giải pháp ứng dụng IoT trong                  
lĩnh vực y tế. Mặc dù IoT là công nghệ, nhưng yếu tố quan trọng nhất để triển                   
khai thành công các giải pháp IoT là con người bao gồm các cá nhân tham gia                  
vào quy trình vận hành và sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo trong các cơ quan tổ                    
chức, đây mới là những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của một giải                  
pháp IoT.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1. Leading the IoT- Gartner Insights on How to Lead in a Connected 
World  của Gartner  

2. Guide to IoT solution development của IoT – Analytics  

3.https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/nha-quan-tri-doanh 
nghiep-nen-tiep-can-iot-nhu-the-nao-370708.html  

4. http://medinet.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh-y-te-thong-minh/10-loi-ich 
cua-iot-trong-cham-soc-suc-khoe-so-y-te-hcm-c4714-9936.aspx 
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CHUỖI LIÊN KẾT GIÁ TRỊ VÀ ỨNG DỤNG BIGDATA, AI, ML,  

CHATBOT, ROBOTICS, BLOCKCHAIN   
TRONG Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO  

TS. Chử Đức Hoàng  
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)  

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBIGDATA) 
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TRIỂN KHAI THỐNG KÊ Y TẾ ĐIỆN TỬ  

ThS Nguyễn Bá Hùng 
Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế  

TÓM TẮT  
Nhằm nâng cao chất lượng công tác báo cáo, thống kê y tế, cung cấp đầy                

đủ, kịp thời, chính xác thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính                 
sách của ngành y tế, năm 2018 Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Vụ Kế                  
hoạch - Tài chính xây dựng và phát triển Phần mềm Thống kê y tế. Phần mềm                 
được triển khai từ cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương, cơ sở dữ liệu được cài                 
đặt, quản lý tập trung tại Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y                   
tế.  



I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Xây dựng phần mềm  

Năm 2018, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài                
chính xây dựng Phần mềm Thống kê y tế dựa trên nền tảng mã nguồn mở                
DHIS2. Phần mềm được xây dựng đáp ứng theo Thông tư 27/2014/TT-BYT            
ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế Quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng                  
đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện xã; Thông tư 28/2014/TT-BYT ngày               
14/8/2014 của Bộ Y tế Quy định Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y                 
tế. Năm 2020, phần mềm đã được cập nhật đáp ứng theo Thông tư số               
37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo thống              
kê ngành Y tế và Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ Y tế               
quy định hệ thống chỉ tiêu  thống kê cơ bản ngành Y tế.  

Phần mềm Thống kê y tế  http://baocao.tkyt.vn được xây dựng, triển khai 
tại 4 cấp từ cấp xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố và Trung ương. Phần 
mềm, cơ sở dữ liệu được cài đặt, quản trị trên hạ tầng máy chủ của Trung tâm 
Dữ liệu y tế, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn thông tin.  

Phần mềm bao gồm các chức năng:  

Phân hệ quản lý báo cáo thống kê y tế tuyến xã:  

- Nhập dữ liệu các biểu báo cáo tuyến xã  

- Kiểm tra chất lượng dữ liệu  

- Kết xuất báo cáo  

- Khai thác, biểu diễn dữ liệu (bảng xoay, biểu đồ, bản đồ)  

Phân hệ quản lý báo cáo thống kê y tế tuyến huyện:  

- Nhập dữ liệu các biểu báo cáo tuyến xã  

- Kiểm tra chất lượng dữ liệu 
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- Kết xuất báo cáo  

- Khai thác, biểu diễn dữ liệu (bảng xoay, biểu đồ, bản đồ)  

- Phê duyệt dữ liệu  

2. Ban hành các văn bản liên quan đến Thống kê y tế điện tử  

- Quyết định số 299/QĐ-CNTT ngày 20/11/2017 về việc sử dụng nền tảng 
mã nguồn mở DHIS2 trong công tác báo cáo thống kê y tế.  



- Quyết định số 5454/QĐ-BYT ngày 10/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc ban hành kế hoạch triển khai Thống kê y tế điện tử. Theo kế hoạch, đến năm 
2020 công tác thống kê y tế tổng hợp cơ bản được thực hiện trên môi trường 
mạng và hình thành cơ sở dữ liệu thống kê y tế, cung cấp số liệu phục vụ cho 
công tác  quản lý, hoạch định chính sách của ngành Y tế.  

- Quyết định số 3137/QĐ-BYT ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc Phê duyệt Chương trình đào tạo, tập huấn sử dụng “Phần mềm thống kê y 
tế”  cho cán bộ làm công tác báo cáo thống kê y tế tại các cơ sở y tế tuyến xã, 
tuyến  huyện, tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.  

- Công văn 98/CNTT-THDL ngày 19/3/2019 gửi Sở Y tế các tỉnh/thành 
phố về việc Hướng dẫn kết nối, trao đổi dữ liệu với phần mềm Thống kê y tế.  

- Hiện nay Cục đang dự thảo, trình ban hành Quy chế quản lý, vận hành, 
khai thác, sử dụng phần mềm và cập nhật tài liệu Hướng dẫn kết nối, trao đổi dữ 
liệu với phần mềm Thống kê y tế.  

3. Công tác tập huấn, triển khai Thống kê y tế điện tử  

3.1. Công tác tập huấn  

Từ năm 2018 đến 2020, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em, Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế 
các  tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn và hỗ trợ các đơn vị 
triển  khai phần mềm thống kê y tế, cụ thể như sau:  

Năm 2018:  

- Tổ chức 02 lớp tập huấn TOT cho các cán bộ làm công tác báo cáo thống                  
kê y tế và công nghệ thông tin của Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung                  
ương tại Vũng Tàu và Quảng Trị.  

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác báo cáo thống kê y tế tại các trạm y tế xã, 
các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh của 12 tỉnh/thành phố trực thuộc  Trung 

ương gồm: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh  
Hòa, Lâm Đồng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Bình, Ninh Thuận, Long An, Sơn 

La. Năm 2019:  

- Tổ chức 01 lớp tập huấn TOT cho các cán bộ làm công tác báo cáo thống                  
kê y tế và công nghệ thông tin của Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung                  
ương tại Đà Nẵng.  

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác báo cáo thống kê y tế tại các trạm y tế                    
xã, các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh của 20 tỉnh/thành phố trực thuộc                 



Trung ương gồm: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Nguyên, Hồ Chí Minh, Trà Vinh,              
Đồng Nai, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Phú             
Yên, Quảng Trị, Nam Định, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Ninh              
Bình,  Phú Thọ.  

- Phối hợp với HPET tổ chức 09 lớp tập huấn giảng viên nguồn cho 09                
tỉnh gồm: Nam Định, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Điện               
Biên, Lai Châu, Cao Bằng. Sau khóa tập huấn, 03 tỉnh (Hà Giang, Lai Châu,               
Cao Bằng) chủ động tổ chức tập huấn cho các cơ sở y tế tuyến xã, huyện, tỉnh                  
do giảng viên  nguồn hướng dẫn.  

Năm 2020: Tổ chức 10 lớp tập huấn TOT cho các cán bộ làm công tác                
báo cáo thống kê y tế và công nghệ thông tin của Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố trực                   
thuộc  trung ương tại Hà Nội với tổng cộng 315 học viên.  

Như vậy, tính đến tháng 10/2020, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung             
ương đã được tập huấn giảng viên nguồn, trong đó 36 tỉnh, thành phố trực thuộc                
Trung  ương được tập huấn cả 3 tuyến (xã, huyện, tỉnh).  

3.2. Tạo và cấp tài khoản  

Tính đến tháng 10/2020, Trung tâm đã tạo và cấp tài khoản như sau: - 

Tạo 15.000 tài khoản người dùng cho các cơ sở y tế công trên toàn quốc.  

- Cấp 8.600 tài khoản người dùng chính thức cho 36 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.  

4. Đưa hệ thống vào vận hành chính thức, khai thác, sử dụng số liệu  

Đến nay, có 36/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai nhập  số 
liệu chính thức trên hệ thống http://baocao.tkyt.vn. Đơn vị tuyến trên có thể xem, 

tổng hợp, rà soát số liệu và phê duyệt các báo cáo của đơn vị tuyến dưới.  

Trung tâm đã thành lập nhóm triển khai và hỗ trợ người dùng phần mềm 
Thống kê y tế với 10 cán bộ thuộc Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông  
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tin.  

Tháng 3/2019, Cục Công nghệ thông tin đã thành lập đoàn kiểm tra, giám 
sát triển khai Thống kê y tế điện tử tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu bao gồm cán bộ Cục Công nghệ thông tin và cán bộ Phòng Thống kê, Vụ Kế 
hoạch - Tài chính.  

Nhiều đơn vị đã khai thác, sử dụng số liệu từ phần mềm phục vụ công tác 
quản lý, điều hành các cấp như: Sở Y tế Bình Dương, Sở Y tế Phú Thọ, Sở Y tế 



Nghệ An…  

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN  

1. Thuận lợi  

- Được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài 
chính và các cán bộ Phòng Thống kê.  

- Các tổ chức: ADB, Đại học Oslo Nauy, HISP Việt Nam hỗ trợ các khoá                
đào tạo nâng cao năng lực cho nhóm cán bộ triển khai của Cục Công nghệ thông                 
tin tại Nauy, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh.  

- Lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh triển khai quyết tâm trong công tác chỉ đạo, từ 
khâu lập kế hoạch, tổ chức tập huấn đến việc chính thức nhập số liệu báo cáo 
qua  phần mềm.  

- 100% các cơ sở y tế từ tuyến xã, huyện, tỉnh triển khai đều được trang bị 
máy tính, đường truyền internet ổn định đảm bảo có thể sử dụng phần mềm. Các 
nhân viên y tế tại các cơ sở phần lớn đều có kiến thức tin học cơ bản do đã sử 
dụng các phần mềm tương tự trong công tác quản lý.  

- Nhóm cán bộ triển khai của Cục Công nghệ thông tin đã có kinh nghiệm 
trong việc triển khai các hệ thống quy mô lớn.  

2. Khó khăn  

- Theo phân kỳ đầu tư của Dự án “Nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý ngành y tế”, giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2018 chưa 
có kinh phí cho việc triển khai đào tạo, tập huấn tại các tỉnh.  

- Giai đoạn 2 của Dự án chưa được triển khai, do vậy các phân hệ của                 
phần mềm còn thiếu như phân hệ quản lý báo cáo thống kê tuyến tỉnh, tuyến                
trung ương, tư nhân và phân hệ hỗ trợ biên soạn, khai thác niên giám thống kê y                  
tế điện  tử chưa được xây dựng.  

- Một số tỉnh/thành phố chưa quan tâm xây dựng kế hoạch triển khai 
Thống kê y tế điện tử cũng như tập huấn về nghiệp vụ ghi chép, báo cáo thống kê  
y tế.  

- Sai sót trong quá trình nhập báo cáo của một số đơn vị từ tuyến xã, 
huyện  dẫn đến chất lượng số liệu chưa cao.  

- Nhân lực làm công tác báo cáo thống kê y tế của các đơn vị không ổn                  
định, chủ yếu là kiêm nhiệm. Một số đơn vị ghi chép hệ thống sổ sách chưa được                  
đầy đủ, làm ảnh hưởng chất lượng số liệu.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  



- Bộ Y tế bố trí kinh phí thực hiện giai đoạn 2 của Dự án “Nâng cấp hệ 
thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành y tế” để hoàn thiện 
phần  mềm Thống kê y tế bao gồm đầy đủ các phân hệ, nhằm khai thác có hiệu 
quả các  sản phẩm của dự án.  

- Các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế: đối với các đơn vị chưa xây dựng phần mềm                 
báo cáo thống kê chuyên ngành có thể sử dụng nền tảng mã nguồn mở DHIS2.                
Các đơn vị đã triển khai phần mềm theo ngành dọc nghiên cứu trao đổi dữ liệu                 
với phần mềm Thống kê y tế nhằm giảm tải công việc nhập dữ liệu cho cán bộ  
tuyến dưới.  

- Các địa phương đã triển khai phần mềm tập huấn cập nhật Thông tư số 
37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định về chế độ báo cáo 
thống  kê ngành y tế và tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng số liệu báo cáo 
thống  kê qua phần mềm. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC DƯỢC VÀ MỸ PHẨM  

DS CKII. Vũ Tuấn Cường  

Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế  

I. Đặt vấn đề  
Quản lý dược là một lĩnh vực lớn nhưng cũng phức tạp trong ngành y tế.                



Với quy mô 5,2 tỉ USD/năm với mức tăng trưởng hàng năm gần 12%, Việt Nam                
là thị trường dược phẩm lớn thứ 2 Đông Nam Á. Hệ thống Dược Việt Nam hiện                 
đang quản lý khoảng trên 60.000 cơ sở kinh doanh thuốc.  
Trong những năm trước đây, Cục Quản lý Dược phải đối mặt với thực trạng,  số 
lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận bằng bản giấy rất lớn, năm 2017 
tổng số hồ sơ phải giải quyết là 83.834 bộ, năm 2018 là 66.512 bộ. Mỗi cán bộ 

công chức của Cục Quản lý Dược đều đã cố gắng, nỗ lực, tuy nhiên số lượng hồ 
sơ bản giấy tồn đọng chưa giải quyết mỗi năm vẫn còn nhiều. Trước thực trạng 

đó, Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức của Cục Quản lý Dược đã xác 
định,  phải tin học hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tiến tới số 

hóa dữ liệu ngành dược, giúp giảm tải công việc, nâng cao chất lượng giải quyết 
hồ sơ,  công khai, minh bạch quá trình xử lý hồ sơ của người dân và doanh 

nghiệp.  
Chỉ trong 03 năm giai đoạn 2018 – 2020, Cục Quản lý Dược đã triển khai                

07 hệ thống ứng dụng CNTT trên phạm vi toàn quốc, bao phủ 05 lĩnh vực lớn                 
của ngành Dược (dịch vụ công trực tuyến, quản lý thuốc, quản lý cơ sở cung                
ứng thuốc, quản lý chứng chỉ hành nghề, quản lý mỹ phẩm), có tác động tới toàn                 
bộ  
hơn 60.000 cơ sở cung ứng thuốc và doanh nghiệp dược trên toàn quốc nhằm 
đưa  chuyển đổi số ngành dược từ chủ trương đi vào cuộc sống.  

Việc sớm xây dựng và ban hành các Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ               
thống quản lý chất lưọng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động               
quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược cũng đã giúp quá trình số hóa ngành                 
dược được  diễn ra thuận lợi hơn, dễ dàng hơn.  

Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Y tế cùng sự cố gắng, nỗ lực của 
ngành dược, cùng với sự phối hợp của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, sự 
đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ thông tin, Cục Quản lý Dược đã đạt 
được những kết quả quan trọng trong công tác chuyển đổi số toàn bộ các hoạt 
động quản lý dược và mỹ phẩm trên toàn quốc, cụ thể như sau:  

II. Kết quả quá trình số hóa ngành dược:  
1. Hoàn thành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 kết nối Cổng                

dịch vụ công Bộ Y tế (với 93 TTHC, đạt 100%) của Cục QLD và triển khai                 
cơ chế một cửa Quốc gia.  

Tính đến ngày 30/6/2020, Cục Quản lý Dược đã hoàn thành và cung cấp 93               
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp (đạt                
100%) được tích hợp lên cổng dịch vụ công của Bộ Y tế , theo thống kê từ                 
ngày  
01/01/2020 đến nay, tổng số hồ sơ được xử lý trực tuyến là: 18.027 hồ sơ.  

Thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng           
Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc                 
gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Cục Quản lý Dược đã có 15 dịch vụ công trực                 



tuyến tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực: xuất/nhập khẩu thuốc               
và công bố mỹ phẩm. Từ ngày 01/7/2019 đến nay, đã xử lý hồ sơ, thông quan                 
điện tử 10.943 đơn hàng nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, 156.917 số               
tiếp  nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.  

Đến hết năm 2020, Cục Quản lý Dược sẽ tiếp tục hoàn thiện việc kết nối                
thêm 09 dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia trên nền tảng các                  
dịch vụ công trực tuyến đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công của Bộ Y tế, hoàn                  
thành 100% nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số              
1254/QĐ  
TTg ngày 26/9/2018.  

Việc hoàn thành, cung cấp 100% các DVCTT mức độ 4 đã tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa cho cá nhân, doanh nghiệp thực hiện TTHC tại Cục Quản lý 
Dược:  giảm thời gian gửi/nhận hồ sơ, tăng tính công khai, minh bạch, tránh 
được sự phiền hà, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, giúp 
doanh  nghiệp dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ. Qua đó, đã đem lại hiệu quả 
kinh tế do cắt giảm được nhiều chi phí: chi phí đi lại, chi phí lưu trữ, bảo quản, 
chi phí  văn phòng phẩm, chi phí nhân công... Đồng thời, việc quản lý, lưu trữ, 
bảo quản  và truy xuất hồ sơ khi cần thiết tại Cục Quản lý Dược được thực hiện 
một cách  thuận tiện.  

2. Đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành dược:  
2.1 Cơ sở dữ liệu kết nối, liên thông các cơ sở cung ứng thuốc theo Chỉ thị 

số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ  
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, Cục Quản lý Dược 
đã triển khai kết nối mạng các nhà thuốc toàn quốc từ tháng 8/2018 đến nay, sau 
chỉ 12 tháng, đã hoàn thành kết nối 63/63 tỉnh/thành phố, gần 100% trên tổng số 
60.724 cơ sở cung ứng thuốc đã có phần mềm, 60% đã liên thông dữ liệu. Hệ 
thống đã quản lý hơn 7,2 triệu đơn thuốc, 26,7 triệu hóa đơn bán hàng, gần 4 
triệu  phiếu xuất nhập kho.  

2.2. Ngân hàng dữ liệu ngành dược (drugbank.vn)  

Ngân hàng dữ liệu ngành Dược (drugbank.vn) là hệ thống cơ sở dữ được              
xây dựng với mục đích hỗ trợ quản lý ngành một cách nhanh chóng, thuận tiện                
và  thống nhất.  

Cục Quản lý Dược đã số hóa, xây dựng và cập nhật lên Ngân hàng dữ liệu                 
ngành dược (drugbank.vn) với thông tin, dữ liệu của 15.226 thuốc đang được             
cấp phép lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam, phục vụ người dân và doanh                
nghiệp trong việc tra cứu thông tin về thuốc, đáp ứng được các tiêu chí: chính                
xác, đầy  đủ. 
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Với sự ra mắt của Drugbank.vn, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã trở thành  

một trong số ít những cơ quan quản lý cấp quốc gia xây dựng hệ thống dữ liệu về 



thuốc và cung cấp công cụ tra cứu cho cộng đồng.  

Ứng dụng drugbank đã được đưa vào là một cấu phần của dự án thành phố 
thông minh (smartcity) và đang được triển khai tại một số tỉnh/thành phố.  

2.3. Chuẩn hóa và xây dựng Phần mềm mã định danh thuốc  
Bắt đầu từ tháng 01/2020, cho đến nay, Cục Quản lý Dược đã hoàn thành               

việc xây dựng hệ thống phần mềm khởi tạo mã định danh cho từng loại thuốc.                
Hiện có 23.500 thuốc được cấp phép lưu hành còn hiệu lực và trong số đó 100%                 
thuốc kê đơn đã được cấp mã định danh. Đây không chỉ là dữ liệu của Cục quản                  
lý Dược mà còn là dữ liệu dùng chung của toàn ngành y tế trong tất cả các hệ                   
thống: Đơn thuốc điện tử, Bệnh án điện tử, Y bạ điện tử, Giám định thanh toán                 
bảo hiểm y tế cũng như các phần mềm khác đã và đang sử dụng trong ngành y tế.  

2.4. Cơ sở dữ liệu về chứng chỉ hành nghề dược và cơ sở kinh doanh dược  
Việc cấp chứng chỉ hành nghề dược và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện               

kinh doanh dược đối với loại hình cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc đã được phân                 
quyền cho các Sở Y tế. Các cá nhân có chứng chỉ hành nghề dược được phép                 
hành nghề tại 01 cơ sở kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, dẫn tới việc khó khăn                  
trong việc giám sát của Cơ quan quản lý cũng như sự phối hợp của các Sở Y tế                   
trong việc cấp chứng chỉ hành nghề dược và đủ điều kiện kinh doanh dược trên                
địa bàn.  

Đề khắc phục bất cập này, Cục Quản lý Dược đã xây dựng phần mềm               
quản lý dữ liệu hành nghề và kinh doanh dược với thông tin về toàn bộ các cơ sở                   
kinh doanh dược (340 cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu , 4.079 cơ sở bán buôn ,                  
61.000 cơ sở bán lẻ thuốc) và 115.080 chứng chỉ hành nghề đã được cấp trên                
toàn quốc.  

Các Sở Y tế trong toàn quốc đã có cơ sở dữ liệu chung về chứng chỉ hành                  
nghề và việc hành nghề của các cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược.                 
Tránh được tình trạng cấp trùng chứng chỉ hành nghề ở các địa phương.  

2.5. Cơ sở dữ liệu báo cáo tồn thuốc, nguyên liệu làm thuốc  

Việc đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ điều trị nói chung và trong phòng               
chống dịch bệnh nói riêng là nhiệm vụ cơ bản của Cục Quản lý Dược. Hiện nay,                 
để theo dõi nguồn cung của các thuốc điều trị Covid-19 theo nhu cầu của tiểu                
ban điều trị, Cục Quản lý Dược đã xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối 247 nhà máy,                   
cơ sở sản xuất thuốc, đơn vị nhập khẩu thuốc có số đăng ký thuốc trong danh                 
mục thuốc điều trị Covid-19 báo cáo liên tục việc xuất, nhập, tồn cũng như kế                
hoạch sản xuất, nhập khẩu các thuốc được khuyến nghị sử dụng trong hướng              
dẫn chẩn đoán và  điều trị Covid-19 với  48 hoạt chất.  

Việc nắm rõ được nguồn cung chi tiết, Cục Quản lý Dược có căn cứ để                
điều tiết kịp thời việc nhập khẩu, kinh doanh thuốc của các cơ sở để đảm bảo đủ                  
thuốc  cho nhu cầu điều trị và phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là Covid-19.  

Cục Quản lý Dược đang phát triển phần mềm trên để đảm bảo có dữ liệu                
cho toàn bộ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Trước mắt là cho               
khoảng 700  hoạt chất đã có số đăng ký thuốc trong nước. 



3. Hiệu quả và tác động của chuyển đổi số ngành dược đã mang đến 
nhiều lợi ích như:  

3.1. Chuyển đổi nhận thức theo thời gian đã giúp chuyển đổi môi trường              
làm việc lên môi trường số: với việc đã hoàn thành cung cấp 100% các dịch vụ                 
công trực tuyến mức độ 4 và tiến tới kết nối 100% các thủ tục với Cổng dịch vụ                   
công Quốc gia, ngành Dược đã trở nên “thân thiện” hơn với doanh nghiệp và               
người dân, tiết kiệm thời gian, công sức cho các bên, tăng tính công khai minh                
bạch của  thủ tục; tiết kiệm chi phí, trung bình hàng năm khoảng 2 – 3 tỷ đồng.  

3.2. Chuyển đổi quy trình số và dữ liệu từ thủ công trên giấy lên môi trường                 
mạng: toàn bộ hồ sơ và quy trình giấy được chuyển sang hồ sơ và quy trình điện                  
tử đã giúp 100% hồ sơ được quản lý, lưu trữ, bảo quản và truy xuất qua mạng,                  
tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, quản lý giá thuốc                 
và tăng cường kiểm soát thuốc kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn cả nước;                  
góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về chống kháng               
thuốc.  

3.3. Chuyển đổi số sẽ tối ưu hóa năng suất lao động, giải phóng sức sản                
xuất, khai thác được tối đa năng lực làm việc, kiểm soát toàn bộ quy trình, đảm                 
bảo an  toàn lao động.  

3.4. Chuyển đổi số sẽ giúp thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất                
nguồn gốc thuốc, quản lý chất lượng thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc              
không  theo đơn.  

3.5. Dữ liệu theo thời gian thực, tương tác hai chiều: mọi tiến độ xử lý hồ                 
sơ, lịch sử thay đổi cập nhật, tình trạng thực tế phân phối thuốc đều được hiển                 
thị trên hệ thống giúp các bên nắm bắt kịp thời, từ đó đảm bảo an toàn hiệu quả                   
cho quá  trình kê đơn và bán thuốc.  

III. Kế hoạch chuyển đổi số ngành dược giai đoạn 2020 – 2025, tầm 
nhìn  2030  

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng           
Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định               
hướng đến năm 2030”, Cục Quản lý Dược xây dựng kế hoạch chuyển đổi số               
ngành  dược giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 như sau:  

1. Đối với mục tiêu cơ bản đến năm 2025 tại Quyết định số              
749/QĐ-TTg, Cục Quản lý Dược phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành, về             
đích trước 02  năm, cụ thể:  

1.1. Mục tiêu chung  
Chuyển đổi số trong ngành dược, qua đó góp phần xây dựng hệ thống y tế 

Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ 
người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về thuốc; đồng thời giúp tăng cường việc 
quản lý, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.  

1.2. Mục tiêu cơ bản  



- Đảm bảo duy trì hoạt động 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tích  
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hợp 100% lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, được cung cấp trên nhiều phương 
tiện  truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;  

- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ 
tục hành chính thông qua các dịch vụ công trực tuyến;  

- Số hóa 100% thông tin, dữ liệu thuốc được cấp phép lưu hành còn hiệu lực 
tại Việt Nam, cập nhật lên Ngân hàng dữ liệu ngành dược;  

- Đảm bảo 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không 
bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật);  

- 100% các hệ thống thông tin ngành dược có yêu cầu chia sẻ, kết nối thông 
tin được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ; dữ liệu, thông tin của 
người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại Cục Quản lý Dược thì 
không phải cung cấp lại;  

2. Đối với mục tiêu cơ bản đến năm 2030 tại Quyết định số              
749/QĐ-TTg, Cục Quản lý Dược phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành, về             
đích trước 05  năm, cụ thể:  

- Đảm bảo duy trì hoạt động 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
đã  tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cơ chế một cửa Quốc gia;  

- Hình thành nền tảng dữ liệu ngành dược cho các cơ quan nhà nước, các 
doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp dược, cơ sở y tế dựa trên kết 
nối  Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; 
mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.  

3. Các giải pháp triển khai thực hiện  
3.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với công chức, viên              

chức, người lao động của Cục QLD cũng như người dân và doanh nghiệp về vai                
trò và lợi ích của chuyển đổi số ngành dược;  

3.2. Hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, quy trình tác nghiệp,               
cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành               
dược để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong quá                 
trình chuyển đổi số;  

3.3. Tổ chức kết nối, tập hợp, thúc đẩy Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực                
thuộc Trung ương, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp dược,             
cơ sở y  tế trong việc phát triển các ứng dụng, nền tảng số thuộc lĩnh vực dược;  

3.4. Phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dược, ứng dụng các                
công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu ngành                
dược. Ứng dụng các công nghệ phân tích (Analytics) để phân tích nhanh số liệu               
về hoạt động cung ứng thuốc đảm bảo kịp thời, chính xác, từ đó có các chính                 
sách quản lý  ngành dược phù hợp;  



3.5. Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ trong việc thẩm định 
hồ sơ đăng ký thuốc trực tuyến;  

3.6. Tham gia, phối hợp với đơn vị trong và ngoài ngành y tế để tham mưu  


