
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 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh (giai đoạn II)   

cho 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; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công 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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

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

năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 65/TTr-SYT ngày 

22/3/2021 và Báo cáo thẩm định số 62/BC-SKHĐT ngày 01/3/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

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 (giai đoạn II) cho Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn” như sau: 

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

thông minh (giai đoạn II) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nhóm dự án: Nhóm C. 
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3. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

4. 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. 

5. Mục tiêu đầu tư  

5.1. Mục tiêu chung 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa trang mạng, cung cấp các dịch 

vụ ứng dụng và nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, tăng cường năng lực 

cho hệ thống ứng dụng bệnh viện thông minh và tương thích với hạ tầng thiết bị. 

- Hoàn thiện các chức năng cho hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện 

nhằm đáp ứng tối đa các yêu cầu, nghiệp vụ của bệnh viện, đồng thời liên thông, 

chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác, tạo tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu tập 

trung ngành y tế tại tỉnh, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của Sở Y tế, của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng như cung cấp, chia sẻ thông tin cho khách hàng và 

các bệnh viện khác.  

5.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đạt tương đương mức 6. 

- Phần mềm HIS đạt mức 7. 

- RIS/PACS đáp ứng mức nâng cao, thay thế tất cả phim. 

- EMR đáp ứng mức nâng cao. 

6. Quy mô đầu tư 

- Thiết bị hạ tầng phần cứng: bao gồm xây dựng trung tâm dữ liệu và các 

thiết bị công nghệ thông tin. 

- Xây dựng, bổ sung, nâng cấp phần mềm ứng dụng như: quản lý điều 

hành, HIS, RIS-PACS, EMR... 

7. Tổng mức đầu tư: 20.000.000 đồng (hai mươi tỉ đồng). 

8. Nguồn vốn: từ nguồn chi thường xuyên - sự nghiệp y tế khác theo 

Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. 

9. Thời gian thực hiện: năm 2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tiếp các bước theo đúng quy 

định pháp luật. 

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 quy định. 
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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; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, KT, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX (HTHT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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