BỘ Y TẾ
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 592 /CNTT-THKCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 09năm 2020

V/v Cập nhật hạng mục sản phẩm cuộc
thi “Y tế thông minh lần II - năm 2020”

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- Các doanh nghiệp công nghệ thông tin có sản phẩm ứng
dụng trong ngành y tế.
(Sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị)
Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Cục Công nghệ thông tin đã có Công văn số
531/CNTT-THKCB về việc khởi động Cuộc thi “y tế thông minh lần thứ II – năm
2020”. Sau khi rà soát lại các văn bản thể hiện chủ chương của Chính phủ về ứng
dụng công nghệ thông tin và xem xét tình hình ứng dụng công nghệ thông tin
trong ngành y tế, Ban tổ chức cuộc thi “Y tế thông minh lần II – năm 2020” thông
báo tới các cơ quan, đơn vị về việc bổ sung hạng mục sản phẩm “Giải pháp chuyển
đổi số thành công cho cơ quan, đơn vị” nhằm tìm kiếm những giải pháp chuyển
đổi số tổng thể, đồng bộ tốt nhất áp dụng cho một cơ quan, đơn vị (Cập nhật hạng
mục sản phẩm dự thi gửi kèm theo công văn này).
Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông báo rộng rãi tới các đơn vị y tế, các
tập thể, cá nhân được biết để có thể tham gia cuộc thi.
Thông tin về thể lệ cuộc thi Y tế thông minh lần II - năm 2020 và Mẫu đăng
ký dự thi được gửi kèm theo công văn này, đồng thời được đăng tải trên website
của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế: https://ehealth.gov.vn; Hội Tin học Việt
Nam: http://vaip.org.vn.
Địa chỉ liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Châm Anh, Phòng Tin học hóa Quản lý
Khám chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, Ngõ 135, Núi Trúc, Ba Đình,
HN, điện thoại: 0912989880, email: ytethongminh2020@moh.gov.vn.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết)
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, THKCB.
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