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Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2020 

Kính gửi: Sở Y tế 

 

 Về phương án tổ chức thuê phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS) 

theo văn bản số 1345/SYT-KHTC, ngày 15/5/2020 của Qúy Sở, Sở Thông tin 

và Truyền thông có ý kiến như sau: 

1. Về phương án triển khai thuê dịch vụ: 

Việc giao Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Y tế cấp huyện chủ trì 

thuê dịch vụ cho các trạm y tế trên địa bàn cấp huyện quản lý như đề xuất của 

Sở Y tế không trái với các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin, song cần lưu ý tuân thủ các quy định về ngân sách nhà nước. 

2. Về việc lập kế hoạch thuê dịch vụ: 

Đây là phần mềm sẵn có trên thị trường, đã được công khai về giá, mô 

tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ trên cổng/trang thông tin điện tử 

của các tổ chức, doanh nghiệp tại địa chỉ: 

- https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/giai-phap-cntt/dich-vu-phan-mem-quan-ly-

benh-vien-vnpt-his/. 

- https://solutions.viettel.vn/san-pham-dich-vu/phan-mem-quan-ly-benh-vien-

viettel-his.html).  

Vì vậy, căn cứ Khoản 14 Điều 3 và Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì việc lập 

kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin do người có thẩm quyền quyết 

định thuê dịch vụ quyết định. 

Trong trường hợp người có thẩm quyền quyết định thuê dịch vụ yêu cầu 

phải lập kế hoạch thuê dịch vụ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm 

thẩm định. 

3. Về thời gian thuê dịch vụ: 

- Trong trường hợp không lập kế hoạch thuê dịch vụ mà thực hiện theo 

các quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan, đơn vị thì thời gian thuê theo khả năng kinh phí có được. 
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- Trong trường hợp lập kế hoạch thuê dịch vụ theo Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất phương án thuê 03 

năm (2020-2022). 

4. Về dự toán, định mức giá khi thuê: 

- Trong trường hợp không lập kế hoạch thuê dịch vụ mà thực hiện theo 

các quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa, giá thuê dịch vụ được xác 

định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm thuê dịch vụ và được cơ quan tài 

chính có thẩm quyền thẩm định. 

- Trong trường hợp lập kế hoạch thuê dịch vụ theo Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP thì dự toán được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định 

số 73/2019/NĐ-CP. 

Trên đây là ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị Sở Y tế 

tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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