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V/v triển khai trang website
tại các đơn vị trong ngành Y tế

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Sở Y tế.
Thực hiện Kế hoạch số 703/SYT – KHTC ngày 9/6/2011 của Sở Y tế về
việc triển khai Chương trình phát triển công nghệ thông tin ngành Y tế Thừa Thiên
Huế giai đoạn 2011 – 2015; Công văn số 309/STTTT – CNTT ngày 25/5/2011 của
Sở Thông tin và Truyền Thông về việc đồng ý hỗ trợ tên miền và kho lưu trữ dữ
liệu cho các đơn vị trong ngành Y tế. Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn
ngành nhằm nâng cao công tác quản lý điều hành, Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Những đơn vị chưa triển khai trang website: chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai trang website cho đơn vị mình theo đúng Thông tư số 22/2013/TTBTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ
quan nhà nước và Quyết định số 2035/QĐ - BYT ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong
lĩnh vực y tế, nhằm đảm bảo tính thống nhất liên kết, kết nối và chia sẽ dữ liệu
trong toàn ngành.
2. Những đơn vị đã triển khai website: cần xây dựng quy chế vận hành trang
website, và thành lập, củng cố ban biên tập trang website theo đúng Nghị định số
43/2011/NĐ - CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông
tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện
tử của cơ quan nhà nước;
3. Kinh phí triển khai và hoạt động của website được cân đối trong dự toán
kinh phí phát triển công nghệ thông tin hằng năm của đơn vị theo quy định hiện
hành.
4. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ xin liên hệ
CV. Nguyễn Đào, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế, Điện thoại: 054-824162,
Email: ndao.syt@thuathienhue.gov.vn./.
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