
 
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /SYT-NVY 

V/v Thực hiện Văn bản số 

283/CNTT-THKCB về triển khai 

hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh 

từ xa trên các nền tảng CNTT 

                Lai Châu, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

                       Kính gửi:  

 

 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, Thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 283/CNTT-THKCB ngày 06/5/2020 của Cục 

công nghệ Thông tin Bộ Y tế về việc triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa 

bệnh từ xa trên các nền tảng công nghệ thông tin.  

Tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc thứ phát trong nước, 

một số người nhiễm Virus SARS-CoV-2 chỉ có biểu hiện lâm sàng nhẹ, 

không rõ triệu chứng hoặc chưa rõ nguồn lây nhiễm nên gây khó khăn cho 

cho việc phát hiện, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch tại công đồng.  Để tăng 

cường công tác phòng, chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh, Bộ Y tế đã triển khai ứng dụng khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người 

bệnh theo Văn bản số 283/CNTT- THKCB ngày 06/5/2020. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh 

từ xa trên các nền tảng công nghệ thông tin theo Văn bản số 283/CNTT-THKCB 

ngày 06/5/2020 của Cục công nghệ Thông tin Bộ Y tế. Sở Y tế sao đính kèm 

Văn bản số 283/CNTT-THKCB để các đơn vị tổ chức thực hiện.  

Căn cứ nội dung Văn bản này, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực 

hiện tư vấn khám, chữa bệnh từ xa 24/7 miễn phí cho người dân theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các 

đơn vị chủ động liên hệ với Cục CNTT, Bộ Y tế qua số điện thoại 0913.228.681 

hoặc hòm thư điện tử: vuquangvovbacsi24@gmail.com để được tháo gỡ và xem 

xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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