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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BYT-CNTT Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 

V/v triển khai, sử dụng  

“Mạng kết nối y tế Việt Nam”  

Kính gửi:  

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; 

- Y tế Bộ, Ngành. 

(Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 

Nhằm tận dụng các thành tựu về công nghệ thông tin, công nghệ thông 

minh trong việc kết nối, chia sẻ thông tin của ngành y tế, Bộ Y tế xây dựng 

“Mạng kết nối y tế Việt Nam” với mục đích kết nối giữa các cán bộ, thầy thuốc 

và nhân viên y tế với nhau để trao đổi thông tin, chia sẻ, hỗ trợ và đào tạo 

chuyên môn dựa trên nền tảng công nghệ mạng xã hội.  

“Mạng kết nối y tế Việt Nam” là mạng có đặc điểm như một mạng xã hội, 

nhưng chỉ kết nối nội bộ giữa các cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế trong 

ngành y tế Việt Nam. Triển khai “Mạng kết nối y tế Việt Nam” nhằm đạt được 3 

mục tiêu chính là: (1) Triển khai ứng dụng mạng kết nối y tế Việt Nam đến 

100% cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế đang làm việc tại các đơn vị y tế 

công lập và y tế tư nhân thông qua nền tảng web-base và các ứng dụng được cài 

đặt trên thiết bị di động, thiết bị thông minh và máy tính có kết nối internet; (2) 

Trên nền tảng “Mạng kết nối y tế Việt Nam” sẽ thực hiện việc truyền đạt, trao 

đổi và chia sẻ thông tin trong ngành y tế được nhanh chóng, chính xác; (3) Tăng 

cường đào tạo trực tuyến từ tuyến trên cho tuyến dưới giúp nâng cao trình độ 

chuyên môn của cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế tuyến dưới.  

Để triển khai “Mạng kết nối y tế Việt Nam”, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị y tế trên toàn quốc tổ chức triển khai đến tất cả các cán bộ, 

thầy thuốc và toàn thể nhân viên tại đơn vị tham gia “Mạng kết nối y tế Việt 
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Nam” tại địa chỉ https://yte.gov.vn/. Chi tiết hướng dẫn sử dụng “Mạng kết nối y 

tế Việt Nam” trên các nền tảng web-base, iOS và Android gửi kèm theo công 

văn này. 

Các yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng ứng dụng xin liên hệ: 

KS. Trần Quốc Tuấn (0986.724.186), KS. Lê Thị Liên (0973.371.521) và ThS. 

Trần Văn Tuyên (0934. 575. 477). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Phó TTg. Vũ Đức Đam (để b/c); 

  - Ban Tuyên giáo Trung ương; 

  - Văn phòng Chính phủ;  

  - Bộ Thông tin và Truyền thông; 

  - Các Thứ trưởng BYT (để chỉ đạo); 

  - Lưu: VT, CNTT. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 

 

https://yte.gov.vn/
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