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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Điện Biên, ngày     tháng       năm 2022 

 

Kính gửi: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế. 

 

Thực hiện Văn bản số 859/CNTT-THKCB ngày 28/10/2022 của Cục 

CNTT, Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế. 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên báo cáo như sau: 

1. Ngành Y tế tỉnh Điện Biên hiện đang khai thác các nền tảng ứng dụng 

CNTT cơ bản trong chỉ đạo điều hành và triển khai các nền tảng HIS trong công 

tác khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y tế như: hỗ trợ bác sỹ trong phát 

hiện, chẩn đoán và ra quyết định, theo dõi và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân từ 

xa, cá nhân hóa việc điều trị… và trong nghiên cứu sản xuất và bào chế thuốc 

các cơ sở chưa thực hiện triển khai. 

2. Sở Y tế tỉnh Điện Biên cung cấp danh sách các đơn vị trực thuộc Sở Y 

tế (theo phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên kính gửi Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tổng 

hợp báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban lãnh đạo SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu VT, VP. 
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DANH SÁCH  

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-VP ngày     /11/2022 của Sở Y tế Điện Biên) 

1. Cơ quan lý nhà nước tuyến tỉnh  

1.1  Văn phòng sở Y tế 

1.2  Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình 

1.3  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

2. Bệnh viện tuyến tỉnh  

2.1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

2.2 Bệnh viện phổi 

2.3 Bệnh viện Tâm thần 

2.4 Bệnh viện Y học cổ truyển 

3. Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh 

3.1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

3.2 Trung tâm Giám định Y khoa 

3.3 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm 

3.4 Trung tâm Pháp y 

4. Trung tâm Y tế tuyến huyện 

4.1 Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ 

4.2 Trung tâm Y tế huyện Mường Ẳng 

4.3 Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 

4.4 Trung tâm Y tế huyện Tủa chùa 

4.5 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 

4.6 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông 

4.7 Trung tâm Y tế huyện Mường Chà 

4.8 Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay 

4.9 Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 

4.10 Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ 

5. Trường Cao đẳng Y tế 
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