BỘ Y TẾ
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

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

Số: 733 /CNTT-THKCB
V/v gia hạn nhận hồ sơ dự thi cuộc thi
“Y tế thông minh lần II - năm 2020”.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11năm 2020

Kính gửi:
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- Các doanh nghiệp CNTT có sản phẩm ứng dụng trong ngành y tế;
- Các Viện nghiên cứu, trường đại học có nghiên cứu và ứng dụng
CNTT y tế.
(Sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị)
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế
phối hợp với Hội Tin học Việt Nam tổ chức “Cuộc thi Y tế thông minh lần II –
năm 2020” để tìm ra những phần mềm xuất sắc trong lĩnh vực Y tế cũng như thúc
đẩy việc phát triển phần mềm y tế một cách có chất lượng và tuân thủ các tiêu
chuẩn được Bộ Y tế ban hành. Cuộc thi đã khởi động với 05 hạng mục sản phẩm
tham gia dự thi (sau cập nhật) bao gồm:
1. Phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS)

2. Phần mềm bệnh án điện tử (EMR),
3. Phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã (HCIS – Health Commune
Information System),

4. Giải pháp chuyển đổi số thành công cho cơ quan, đơn vị y tế,
5. Sản phẩm phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực Y tế.
Cuộc thi sẽ có các giải thưởng đặc biệt, giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến
khích. Ngoài ra các sản phẩm lọt vào vòng chung khảo của Cuộc thi đều sẽ được
tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế trao tặng.
Hiện nay thời hạn nhận hồ sơ dự thi đã kết thúc từ ngày 31/10/2020, tuy
nhiên nhằm tạo điều kiện thêm cho các đơn vị vẫn có nhu cầu và mong muốn
tham gia cuộc thi, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi đến
ngày 20/11/2020. Mọi thông tin cuộc thi được đăng tải trên website của Cục Công
nghệ thông tin, Bộ Y tế: https://ehealth.gov.vn/
Ban tổ chức khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp nhanh

chóng đăng ký để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi. Mọi thắc mắc
vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: ytethongminh2020@moh.gov.vn hoặc Bà
Nguyễn Thị Châm Anh, điện thoại: 0912989880.
Ban tổ chức cuộc thi chào đón và rất mong các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp tham gia cuộc thi y tế thông minh lần II – năm 2020.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết)
- Lưu: VT, THKCB.
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