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KẾ HOẠCH       

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2022 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Sở Y 

tế tỉnh Đồng Tháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành 

Y tế năm 2022; 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động năm 2022. 

I. MỤC TIÊU 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều 

hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cải tiến môi trường làm việc trên môi 

trường điện tử. 

- Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, trang bị thiết bị tin học đáp ứng 

yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước. 

- Đảm bảo duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử, cập nhật, cung 

cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, nội dung về công tác quản lý đơn 

vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội 

của thành phố. 

- Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông 

tin để công bố, công khai thông tin. 

II. NỘI DUNG 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn viên chức đơn vị và người 

dân về một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến. 

- Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, đơn vị thông 

qua thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới. 

- Triển khai, sử dụng chữ ký số trong hoạt động ứng dụng CNTT (trao đổi 

văn bản điện tử, phần mềm quản lý văn bản mới, thực hiện giao dịch với Chi cục 

Thuế Thành phố và Kho bạc Nhà nước); 

- Tiếp tục triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.  

- Thực hiện triển khai, vận hành hệ thống kiosk thông tin để người bệnh 

thuận tiện khai thác, sử dụng các dịch vụ y tế tại cơ sở KCB. 



 

- Tiếp tục ứng dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh trong công tác 

khám chữa bệnh, thanh quyết toán bảo hiểm y tế. 

- Tiếp tục vận hành hệ thống Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành 

Y tế tỉnh Đồng Tháp. 

- Triển khai mềm quản lý Trạm Y tế đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phân 

hệ chức năng theo Quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế và dữ 

liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20. 

- Tiếp tục triển khai Tổng đài thông tin dịch vụ (Tổng đài 1022) đến 

người dân thông qua Trang thông tin điện tử. 

- Tiếp tục ứng dụng phần mềm do cấp trên triển khai tại đơn vị như: quản 

lý nhân sự, tai nạn thương tích, sốt xuất huyết, tiêm chủng mở rộng … 

- Cử viên chức tham gia tập huấn về công nghệ thông tin khi được cấp 

trên tổ chức. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng tổ 

chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra tình hình, kết quả triển 

khai Kế hoạch này. 

- Phòng Tổ chức - Hành chính theo dõi việc vận hành các dự án đã triển 

khai, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc các sự việc không phù hợp với các định 

hướng mới để Ban Giám đốc có chỉ đạo kịp thời đảm bảo ứng dụng CNTT. 

- Phòng Tài chính - Kế toán tham mưu, đề xuất bố trí đầy đủ vốn cho các 

nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. 

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 

2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

 Nơi nhận: 
 - Các đơn vị trực thuộc; 

 - Ban Giám đốc; 

 - Trang Website TTYT; 

 - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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