BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 539 /BHXH-CNTT
V/v đánh giá, xác nhận tình trạng cung
cấp dịch vụ công nghệ thông tin giám
định bảo hiểm y tế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh
Căn cứ vào công văn số 750/BHXH-CNTT ngày 13/3/2019 của Bảo
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc đánh giá, khảo sát nhu cầu sử dụng hạ
tầng hệ thống giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám chữa bệnh;
Căn cứ thực tế quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho hệ thống
thông tin giám định BHYT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Để tiếp tục đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tốt
nhất, đáp ứng yêu cầu kết nối và trích chuyển dữ liệu lên hệ thống thông tin
giám định BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn TP.
Hồ Chí Minh. BHXH TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Viettel TP. Hồ Chí Minh
(đơn vị đại diện Liên danh VIETTEL - TECAPRO) thực hiện kiểm tra, đánh giá
chất lượng dịch vụ của các trang thiết bị thuộc hệ thống thông tin giám định
BHYT đang đặt tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quản lý trong thời
gian từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2019 (chia làm 6 giai đoạn, mỗi giai đoạn 6
tháng) đồng thời khảo sát nhu cầu sử dụng trang thiết bị của các cơ sở khám
chữa bệnh trong giai đoạn 2019 - 2021.
Thời gian thực hiện từ ngày 19/3/2019 đến 05/4/2019.
Thông tin đầu mối thực hiện công tác đánh giá, xác nhận:
+ Bảo hiểm xã hội tỉnh TP. Hồ Chí Minh:
Ông Nguyễn Thành Nhân – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin.
Điện thoại: 028-39979039 số máy nhánh: 1707
+ Phụ trách dự án - Viettel TP. Hồ Chí Minh
Ông Trần Quốc Thành
Điện thoại: 0988181879
Email: thanhtq@viettel.com.vn.
Rất mong quý đơn vị phối hợp thực hiện.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế TP.HCM (để biết);
- TT CNTT BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- Viettel TP.HCM;
- Các Phó Giám đốc;
- Phòng Giám định BHYT 1 & 2;
- Các BHXH QH;
- Lưu VT, CNTT.
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