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Số:    /BV-KHTH 

V/v triển khai tuyên truyền Ngày  
Chuyển đổi số quốc gia 10/10 thuộc  

lĩnh vực ngành Y tế năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Tuyên Quang, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa/phòng. 
 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 1063/SYT-KH ngày 28/9/2022 về việc Truyền 

thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 thuộc lĩnh vực ngành Y tế năm 2022. 

 Ban Giám đốc Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm yêu cầu:  

 - Lãnh đạo các khoa/phòng lồng ghép vào các buổi giao ban, hội họp thực 

hiện triển khai, phổ biến tới toàn thể viên chức, người lao động nội dung: 

 + KH số 1063/SYT-KH ngày 28/9/2022 về việc Truyền thông Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia 10/10 thuộc lĩnh vực ngành Y tế năm 2022. 

 + KH số 1022/KH-SYT ngày 12/9/2022 Phát động Phong trào thi đua 

“Chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 ̓ ̓.  

 + KH số 56/KH-SYT ngày 17/01/2022 Chuyển đổi số, phát triển chính 

quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 - Ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển 

kiến thức nhất là đối với ngành y tế.  

 - 100% nhân viên y tế, người lao động tại bệnh viện: 

 + Tham gia tập huấn khi có yêu cầu. 

 + Nắm được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối ới 

cuộc sống và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nói chung của đất nước.  

 - Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị treo băng zôn khẩu hiệu từ ngày 

01/10/2022 – 10/10/2022:  

“Chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10” 

 - Tổ Công nghệ thông tin: 

 + Thường xuyên đăng tin bài về các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày 

chuyển đổi số quốc gia trên trang Web nội bộ Bệnh viện. 

 + Xây dựng, hoàn thiện và thường xuyên nâng cấp các hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y tế như: Ứng dụng CNTT trong quản lý khám, 

chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT), Bệnh án điện tử, Kê đơn thuốc 

điện tử. 



 + Đảm bảo máy chủ và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng việc kết 

nối thông suốt phục vụ các phần mềm dùng chung, trao đổi thông tin dữ liệu 

trong Bệnh viện; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: Trang bị Hệ thống cảnh 

báo truy nhập trái phép, các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho hệ 

thống mạng. 

 Đề nghị các khoa/phòng nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
           - Các khoa, phòng BV (T/B); 

           - Trang Web (T/B); 

           - Lưu VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quế Lâm 
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