
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:       /SYT-VP 
V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế 

hoạch phát động và thực hiện phong trào 

thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 

2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

Điện Biên, ngày      tháng      năm 2022 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên. 

 Thực hiện Công văn số 1569/STTTT- CNTT, ngày 26 tháng 09 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch 

Phát động và thực hiện phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 

2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 Sau khi nghiên cứu Dự thảo Kế hoạch Phát động và thực hiện phong trào thi 

đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở 

Thông tin và Truyền Thông Dự thảo. Sở Y tế cơ bản hoàn toàn nhất trí với nội 

dung Dự thảo. Xin tham gia góp ý bổ sung như sau: 

 * Dự thảo viết:  

Tại trang 4 Khoản a Mục 3.9 Dự thảo viết: Triển khai các hạ tầng, nền 

tảng khám chữa, phòng chống dịch bệnh; xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe 

và phòng bệnh dựa trên công nghệ số; Triển khai sáng kiến "Mỗi người dân có 

một bác sỹ riêng" với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số sức khoẻ cá nhân. 

 * Sở Y tế xin tham gia góp ý chỉnh sửa như sau:  

 Phát triển hạ tầng số đáp ứng thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu y tế; Đẩy 

mạnh triển khai nền tảng ứng dụng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, bệnh án điện 

tử, đơn thuốc điện tử; Ứng dụng các nền tảng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe 

và phòng bệnh; Triển khai sáng kiến "Mỗi người dân có một bác sỹ riêng" với 

mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số sức khoẻ cá nhân 

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. Kính gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tổng hợp./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
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