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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 18/11/2021 

 
 

Ngày 18/11/2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng 

chủ trì cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, 

ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội, Công Thƣơng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng có ý kiến kết luận nhƣ sau: 

 I. Về Kế hoạch thuê dịch vụ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn 

dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Hồ sơ sức khỏe là tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một 

ngƣời từ lúc sinh ra cho đến mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Việc xây 

dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử rất có ích cho ngƣời dân, tạo thuận lợi cho 

thầy thuốc khi khám chữa bệnh; giúp cho ngành y tế có đƣợc dữ liệu về sức 

khỏe của ngƣời dân đầy đủ, chính xác và kịp thời để quản lý và có các chỉ đạo 

kịp thời về phòng chống dịch bệnh nói riêng và có đƣợc các dự báo, hoạch định 

chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ngƣời dân tốt 

hơn; do đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử toàn 

dân trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng là cần thiết. 

Qua nghe báo cáo của Sở Y tế, ý kiến phát biểu của đại biểu, UBND tỉnh 

nhất trí phê duyệt Kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân trên địa 

bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 438/TTr-SYT ngày 04/10/2021. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần chú ý một số nội dung sau: 

- Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh phải phát huy hiệu quả 

đầu tƣ, thực hiện đúng các yêu cầu của Quyết định số 5349/QĐ-BYT ngày 

12/11/2019 của Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử; 

đảm bảo triển khai tới các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhằm thu thập thông tin, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe của nhân dân đầy đủ, chính xác, kịp thời. 

- Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử phải đảm bảo tính sẵn sàng, liên thông, 

đồng bộ, kết nối dữ liệu với Hệ thống của Bộ Y tế, các Bộ, ngành TW có liên 

quan (như: cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu về dân cư của Bộ 
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Công an…) và các hệ thống phần mềm hiện đang sử dụng tại các Bệnh viện, cơ 

sở y tế trên địa bàn tỉnh.  

Các thông tin, dữ liệu phát sinh trong quá trình triển khai, phải đƣợc bảo mật 

theo các quy định hiện hành, phải đƣợc chuyển giao đầy đủ, nhanh chóng khi kết 

thúc thời gian thuê dịch vụ, hoặc khi cơ quan nhà nƣớc có yêu cầu. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, bổ sung nhiệm vụ triển khai 

Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân vào Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nƣớc, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng năm 2022 và Kế hoạch hàng năm. 

- Giao Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Hải 

Dƣơng, Đài PT-TH tỉnh tuyên truyền các lợi ích khi triển khai Hồ sơ sức khỏe 

điện tử toàn dân nhằm định hƣớng, phát huy tính lan tỏa, đồng thuận của các cơ 

quan ban ngành và ngƣời dân về triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, kiểm tra hồ sơ theo đề nghị của Sở 

Y tế tại Tờ trình nêu trên, trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ban hành.  

II. Về dự thảo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 

2021-2025 và 2026–2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Kế hoạch phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hải 

Dƣơng. Kế hoạch nhằm tuyên truyền phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho 

các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vai trò quan trọng của doanh nghiệp 

công nghệ số, doanh nghiệp số trong việc phát triển kinh tế số, xây dựng chính 

quyền số và thực hiện chuyển đổi số; đề xuất các mục tiêu, giải pháp về phát triển 

doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh. 

Qua nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, ý kiến tham gia của đại 

biểu dự họp, UBND tỉnh nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Kế hoạch phát 

triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 – 2030 trên địa 

bàn tỉnh Hải Dƣơng (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Tuy nhiên, bố cục và nội dung 

dự thảo Kế hoạch còn chƣa đảm bảo theo yêu cầu; mục đích, yêu cầu của Kế 

hoạch ngoài việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tƣớng 

Chính phủ còn phải thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải 

Dƣơng, các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số; phân 

công nhiệm vụ các Sở, ngành còn chƣa rõ, chƣa sát với chức năng, nhiệm vụ của 

từng đơn vị; việc tham gia góp ý của các Sở, ngành, địa phƣơng vào dự thảo Kế 

hoạch còn hạn chế. 

Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông cần thực 

hiện một số nội dung sau: 
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- Về tên gọi: Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 

2021 – 2025, định hƣớng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. 

- Rà soát, bổ sung một số Văn bản của Chính phủ, của Bộ ngành liên quan, 

Nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội, nhƣ: Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chƣơng trình hành 

động số 96-CTr/TU ngày 04/6/2020 của Tỉnh ủy Hải Dƣơng về việc thực hiện 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trƣơng, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ; 

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải 

Dƣơng về Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến 

năm 2030”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng lần thứ XVII 

và các Văn bản khác có liên quan vào phần căn cứ xây dựng Kế hoạch. 

- Về bố cục của Kế hoạch: Cần trình bày lại cho phù hợp, có thể bổ sung 

phần đánh giá tóm tắt thực trạng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, thực 

trạng doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông nói riêng. 

Đồng thời, phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và dự báo 

tình hình phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong tƣơng lai để từ đó đặt ra các 

mục tiêu, giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ số cho phù hợp. 

- Phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành liên quan cụ thể, rõ ràng, phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của từng đơn vị. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến kết luận của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng, các ý kiến tham gia của địa biểu dự họp, 

để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Kế hoạch, tiếp tục xin ý kiến các Sở, ngành. Các  

Sở, ngành có trách nhiệm tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch và gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông tổng hợp, hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 02/12/2021 để xem xét, ban hành. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh xin thông báo để các đơn vị liên quan biết để triển khai, thực hiện. 
 
 

Nơi nhận: 
- Thƣờng trực Tỉnh ủy; (Để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lƣu: VT, KGVX (7)Nam. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Khanh 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-25T08:07:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-25T08:08:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-25T08:08:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




