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Mục tiêu, nguyên tắc

Mô hình kiến trúc

Quy trình khai thác

Hoàn thiện hệ 
thống V20



MỤC TIÊU HỆ THỐNG

➢ Quản lý dữ liệu tại các CSYT một cách tập

trung.

➢ Hỗ trợ cho Bác sĩ tại các CSYT tăng cường

năng lực KCB và cải thiện chất lượng phục vụ

người dân.

➢ Hỗ trợ công tác điều hành, quản lý, nâng cao

khả năng phân tích đưa ra dự báo cho các Sở/

ban/ ngành.



NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG

Dữ liệu liên thông lên Nền tảng

quản lý y tế cơ sở V20 phải được

lấy mã định danh theo nguyên tắc

mã định danh được sinh ra từ dữ

liệu dân cư tập trung trên nền tảng

quản lý y tế cơ sở V20

Dữ liệu đẩy lên hệ thống tích hợp

có thể được cập nhật lại dữ liệu cũ,

nếu cập nhật sẽ ưu tiên hiển thị lần

cập nhật mới nhất, các lần cập nhật

cũ sẽ được lưu vào lịch sử cập

nhật.
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QUY TRÌNH KHAI THÁC

Dữ liệu được cập nhật lên hệ thống tích hợp theo kỳ nhất định tùy vào từng loại dữ liệu. Căn cứ vào mục

đích của dữ liệu hệ thống tích hợp cung cấp cơ chế liên thông dữ liệu phù hợp, với dữ liệu liên thông giữa

các cơ sở y tế sẽ được lưu trữ đáp ứng nhu cầu kiểm tra nhanh tính hợp lệ của dữ liệu

Hệ thống tích hợp hỗ trợ cung cấp chức năng phê duyệt giấy chuyển tuyến từ CSYT tuyến

dưới lên tuyến trên và ngược lại

Hệ thống hỗ trợ cơ chế chốt số liệu báo cáo tuyến dưới trước khi cung cấp cho các

tuyến bên trên

Hệ thống hỗ trợ cung cấp số liệu theo từng cấp quản lý tương ứng (tài khoản

TYT xem số liệu của Xã/Phường tương ứng, TTYT xem số liệu của Quận/Huyện

tương ứng,…)

Hệ thống tích hợp dữ liệu y tế là nền tảng tích hợp cho các hệ thống dữ

liệu y tế quốc gia như hệ thống Tiêm chủng, hệ thống Dược,… hình

thành nên hệ thống ứng dụng CNTT đa chiều đáp ứng nhu cầu quản lý,

khai thác dữ liệu phù hợp với xu hướng hiện đại hóa lĩnh vực y tế phục

vụ mục đích cao nhất là nâng cao chăm sóc sức khỏe toàn dân

Liên thông 

cơ sở y tế

Trường hợp liên thông dữ liệu 

chuyển tuyến giữa các CSYT

Trường hợp liên thông dữ 

liệu báo cáo thống kê

Trường hợp CSYT cần tra cứu số 

liệu liên thông

Kết nối các hệ thống dữ liệu y tế quốc gia



QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG V20
v 2 0 . g o v.v n

KHẢO SÁT

Khảo sát nhu cầu, nghiệp vụ các 

hệ thống dữ liệu chuyên ngành 

Quốc gia. 

Khảo sát nhu cầu của các Sở Y 

tế mong muốn khai thác dữ liệu 

trên hệ thống.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Phân tích thiết kế hệ thống.

Xây dựng các dashboard tổng 

hợp dữ liệu.

Xây dựng các tiện ích khai thác 

dữ liệu.

LIÊN THÔNG DỮ LIỆU

Liên thông dữ liệu giữa phần mềm tại 

Trạm và V20 đáp ứng sử dụng duy 

nhất một phần mềm tại Trạm Y tế.

Liên thông dữ liệu giữa V20 và các hệ 

thống chuyên ngành Quốc gia.

LÀM MỊN, KHAI THÁC HỆ THỐNG

Tiếp tục khảo sát thêm nghiệp 

vụ của các hệ thống chuyên 

ngành để làm mịn hệ thống và 

khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. 



KHẢO SÁT
v 2 0 . g o v.v n

KHẢO SÁT CÁC VỤ, CỤC BỘ Y TẾ

Khảo sát nghiệp vụ tại các Vụ, Cục 

trực thuộc Bộ Y tế, dữ liệu mà các 

Vụ, Cục mong muốn có được tại các 

Trạm Y tế.

KHẢO SÁT CÁC SỞ Y TẾ

Khảo sát nhu cầu quản lý giám sát 

dữ liệu y tế tại các Sở Y tế, nhóm dữ 

liệu cần các Trạm Y tế báo cáo lên 

cơ quan quản lý cấp trên.

KHẢO SÁT CÁC TRẠM Y TẾ

Khảo sát các phần mềm chuyên 

ngành đang sử dụng tại Trạm Y tế.

Khảo sát nghiệp vụ phát sinh thực tế 

tại Trạm.



QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG V20
v 2 0 . g o v.v n

KHẢO SÁT

Khảo sát nhu cầu, nghiệp vụ các 

hệ thống dữ liệu chuyên ngành 

Quốc gia. 

Khảo sát nhu cầu của các Sở Y 

tế mong muốn khai thác dữ liệu 

trên hệ thống.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Phân tích thiết kế hệ thống.

Xây dựng các dashboard tổng 

hợp dữ liệu.

Xây dựng các tiện ích khai thác 

dữ liệu.

LIÊN THÔNG DỮ LIỆU

Liên thông dữ liệu giữa phần mềm tại 

Trạm và V20 đáp ứng sử dụng duy 

nhất một phần mềm tại Trạm Y tế.

Liên thông dữ liệu giữa V20 và các hệ 

thống chuyên ngành Quốc gia.

LÀM MỊN, KHAI THÁC HỆ THỐNG

Tiếp tục khảo sát thêm nghiệp 

vụ của các hệ thống chuyên 

ngành để làm mịn hệ thống và 

khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. 



XÂY DỰNG HỆ THỐNG
v 2 0 . g o v.v n

XÂY DỰNG CÁC API TIẾP NHẬN

- Xây dựng các API tiếp nhận dữ liệu từ hơn 

20 phân hệ dữ liệu phát sinh tại Trạm Y tế 

theo quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12 tháng 

08 năm 2020.

XÂY DỰNG TÀI LIỆU ĐẶC TẢ API

- Cung cấp bộ tài liệu đặc tả kết nối API đáp 

ứng yêu cầu kết nối liên thông dữ liệu từ phần 

mềm tại Trạm Y tế lên V20, đáp ứng nhu cầu 

liên thông dữ liệu giữa V20 và các hệ thống 

chuyên ngành Quốc gia.

LIÊN THÔNG DỮ LIỆU

- Tiến hành liên thông dữ liệu thành công giữa 

phần mềm  tại Trạm Y tế và hệ thống V20.

- Kết nối liên thông thành công giữa hệ thống 

V20 và các hệ thống chuyên ngành Quốc gia



QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG V20
v 2 0 . g o v.v n

KHẢO SÁT

Khảo sát nhu cầu, nghiệp vụ các 

hệ thống dữ liệu chuyên ngành 

Quốc gia. 

Khảo sát nhu cầu của các Sở Y 

tế mong muốn khai thác dữ liệu 

trên hệ thống.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Phân tích thiết kế hệ thống.

Xây dựng các dashboard tổng 

hợp dữ liệu.

Xây dựng các tiện ích khai thác 

dữ liệu.

LIÊN THÔNG DỮ LIỆU

Liên thông dữ liệu giữa phần mềm tại 

Trạm và V20 đáp ứng sử dụng duy 

nhất một phần mềm tại Trạm Y tế.

Liên thông dữ liệu giữa V20 và các hệ 

thống chuyên ngành Quốc gia.

LÀM MỊN, KHAI THÁC HỆ THỐNG

Tiếp tục khảo sát thêm nghiệp 

vụ của các hệ thống chuyên 

ngành để làm mịn hệ thống và 

khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. 
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HMIS

V20

Dữ liệu kết quả hiển thị trên V20

Dữ liệu nhập trên phần mềm tại Trạm Y tế 

được tự động liên thông lên hệ thống Nền 

tảng quản lý y tế cơ sở V20 đầy đủ và 

chính xác, đáp ứng nhu cầu khai thác số 

liệu của cơ quan quản lý y tế các cấp và 

nhu cầu liên thông dữ liệu của các hệ 

thống chuyên ngành Quốc gia.

Cập nhật thông tin trên phần mềm tại 
Trạm Y tế

Dữ liệu y tế của người dân theo quyết 

định 3532/QĐ-BYT được cập nhật trên 

phần mềm tại Trạm Y tế.

v 2 0 . g o v.v n



QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG V20
v 2 0 . g o v.v n

KHẢO SÁT

Khảo sát nhu cầu, nghiệp vụ các 

hệ thống dữ liệu chuyên ngành 

Quốc gia. 

Khảo sát nhu cầu của các Sở Y 

tế mong muốn khai thác dữ liệu 

trên hệ thống.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Phân tích thiết kế hệ thống.

Xây dựng các dashboard tổng 

hợp dữ liệu.

Xây dựng các tiện ích khai thác 

dữ liệu.

LIÊN THÔNG DỮ LIỆU

Liên thông dữ liệu giữa phần mềm tại 

Trạm và V20 đáp ứng sử dụng duy 

nhất một phần mềm tại Trạm Y tế.

Liên thông dữ liệu giữa V20 và các hệ 

thống chuyên ngành Quốc gia.

LÀM MỊN, KHAI THÁC HỆ THỐNG

Tiếp tục khảo sát thêm nghiệp 

vụ của các hệ thống chuyên 

ngành để làm mịn hệ thống và 

khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. 



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


