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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 597/STTTT-CNTT 

V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ 

tầng, ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện 

tại BVĐK TP Hà Tĩnh và BVĐK TX Kỳ Anh  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Y tế 

 

Ngày 04/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 

của Sở Y tế về việc xin ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng 

cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (kèm theo Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư). Sau khi xem xét hồ sơ và các văn bản liên quan, Sở 

Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:  

1. Về tên dự án: 

  Tên dự án trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư “Nâng cấp hạ tầng, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh” là phù hợp với nội 

dung và quy mô đầu tư. 

2. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: 

- Sự cần thiết: Việc thực hiện dự án là phù hợp với các chủ trương, chính  

sách của tỉnh: Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Hà Tĩn đến năm 2020; 

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0; Kế hoạch 

84/ KH-UBND ngày 29/03/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn về quản lý bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa thành 

phố Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. 

- Mục tiêu chung: Đề nghị sửa gọn lại thành “Nâng cấp hạ tầng ứng dụng 

công nghệ thông tin và bổ sung một số trang thiết bị y tế có khả năng kết nối 

đồng bộ tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh và BVĐK thị xã Kỳ Anh nhằm xây dựng 

các bênh viện hiện đại, đồng bộ, hướng tới bệnh viện thông minh; nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân”. 

- Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu cụ thể được trình bày trong Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư cơ bản là phù hợp. 

3. Nội dung và quy mô đầu tư: 

- Về phần mềm quản lý nhân sự: Đề nghị xem xét sử dụng phần mềm 

quản lý công chức viên chức đang được Sở Nội vụ triển khai toàn tỉnh thay vì 

xây dựng phần mềm mới. 
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- Về phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện (HIS): Tại bảng quy mô đầu 

tư (trang 8-14), ghi là “Đầu tư mới hệ thống thông tin bệnh viện HIS đối với các 

module theo yêu cầu của từng bệnh viện hoặc tiếp tục nâng cấp phần mềm HIS 

hiện có nêu đáp ứng được yêu cầu theo điều kiện thực tế”, vì vậy, đề nghị cần 

phân tích cụ thể để lựa chọn phương án nâng cấp phần mềm hiện có hay đầu tư 

phần mềm mới khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Chưa có nội dung đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao sử dụng, đề nghị bổ 

sung. 

- Đầu tư phòng máy chủ: Đề nghị phân tích cụ thể và so sánh phương án 

thuê dịch vụ hosting và đầu tư xây dựng hệ thống phòng máy chủ (bao gồm máy 

chủ, hạ tầng phòng máy chủ, hệ thống tường lửa và các trang thiết bị cần thiết 

khác) để lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng được yêu cầu ứng dụng và phát 

triển lâu dài của từng Bệnh viện và hệ thống quản lý, chăm sóc, khám chữa bệnh 

trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị bổ sung nội dung về đào tạo chuyển giao cho cán bộ tại các 

Bệnh viện và Sở Y tế để đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng, quản trị và vận 

hành hệ thống lâu dài. 

- Đề nghị bổ sung nội dung xây dựng các nội dung phổ biến phù hợp để 

truyền thông cho nhân dân biết và sử dụng các dịch vụ hiện đại ở các bệnh viện. 

- Các nội dung đầu tư khác: Sở thống nhất. 

4. Về tổng mức đầu tư: 

- Về thành phần cấu thành tổng mức đầu tư: Chủ đầu tư đã tính toán đủ 

các hạng mục chi phí: Chi phí xây lắp; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; 

Chi phí tư vấn đầu tư; Chi phí khác; Chi phí dự phòng theo đúng quy định tại 

Khoản 2 Điều 28 Nghị định 102/2009/NĐ-CP (Thông tư 06/2011/TT-BTTTT 

của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-

BKH&ĐT-BTTTT của liên Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và 

Truyền thông). 

- Về tổng dự toán: Đề nghị tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính.   

Đề nghị Sở Y tế xem xét một số nội dung có ý kiến nêu trên để hoàn thiện 

hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

(Đã ký) 

 
 

 

 

 Bùi Đắc Thế 
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