
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống quản trị  

ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh áp dụng  

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn” 

 

ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/05/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn theo hướng tự chủ toàn bộ; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2020; 

Xét kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 142/BC-

SKHĐT ngày 21/4/2020; đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 90/TT-

SYT ngày 24/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống quản trị ứng dụng 

công nghệ thông tin bệnh viện thông minh áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn”, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện 

thông minh áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nhóm dự án: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

5. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 
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6. Địa điểm đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

7. Mục tiêu đầu tư: đầu tư, xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin Bệnh 

viện thông minh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động 

chuyên môn và nâng cao năng lực quản lý toàn diện Bệnh viện. 

8. Quy mô đầu tư: 

- Đầu tư mua sắm phần mềm quản lý bệnh viện - HIS: đạt mức 6. 

- Đầu tư mua sắm phần mềm quản lý phòng xét nghiệm - LIS: đạt mức 

nâng cao. 

- Đầu tư mua sắm phần mềm quản lý chẩn đoán hình ảnh y tế chuyên dụng - 

PACS: đạt mức cơ bản. 

- Đầu tư mua sắm phần mềm bệnh án điện tử - ERM: đạt mức cơ bản. 

- Đầu tư mua sắm bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin: đạt mức 3. 

9. Tổng mức đầu tư: 

- Tổng mức đầu tư: 20.000.000 đồng, trong đó: 

+ Kinh phí mua sắm thiết bị: 18.774.500.000 đồng. 

+ Chi phí quản lý dự án: 341.323.618 đồng. 

+ Chi phí tư vấn: 431.848.235 đồng. 

+ Chi phí khác: 233.040.758 đồng. 

+ Chi phí dự phòng: 219.287.389 đồng. 

- Nguồn vốn: từ nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh bổ sung có mục 

tiêu hỗ trợ đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo Quyết định số 

2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. 

10. Thời gian thực hiện: năm 2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế căn cứ vào chủ trương đầu tư dự án tại Điều 1 Quyết định này, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập dự án theo đúng quy định pháp 

luật trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông 

theo chức năng quản lý có trách nhiệm hướng dẫn triển khai dự án theo đúng 

kế hoạch. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.   

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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