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cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 

của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. 
 

Thực hiện Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình khoa học và 
công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 
914/SKHCN-QLKH ngày 18/11/2019 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp quốc gia năm 2021; trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế, 
xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ 
đề tài/dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 
giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của 
công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021 như sau: 

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống lưu trữ và truyền hình 
ảnh/quản lý xét nghiệm - PACS/LIS phục vụ công tác tin học hóa khám chữa 
bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng bệnh viện thông 
minh”. 

(Chi tiết tại Phiếu đề xuất gửi kèm theo Công văn này) 
UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quan 

tâm xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHCN, NNPTNT, TC, KHĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTCN, TT THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
   

Nguyễn Long Hải 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  04   tháng 12 năm 2019 

 
PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 
(Kèm theo Công văn số 1283 /UBND-KGVX ngày 04 /12/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn) 

 

1. Tên nhiệm vụ 

Nghiên cứu ứng dụng “Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh/quản lý xét 
nghiệm - PACS/LIS” phục vụ công tác tin học hóa khám chữa bệnh tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh. 

2. Cơ quan chủ trì thực hiện 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 02053.870.039. 

 3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ông Phan Thanh Huy; học vị: Bác sỹ chuyên 
khoa cấp II; chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

 4. Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 
giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 
của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021. 

 5. Lý do đề xuất nhiệm vụ  

 Trong cuộc cách mạng 4.0, công nghệ thông tin (CNTT) đang khẳng định 
vai trò, tầm ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với hoạt 
động của ngành y tế, CNTT ngày càng đóng vai trò không thể thiếu, nó góp 
phần quan trọng cho nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, điều 
hành của cơ quan quản lý; là nền tảng cho việc triển khai và ứng dụng thành 
công các kỹ thuật cao trong công tác khám bệnh, chữa bệnh như: Chụp cắt lớp, 
mổ nội soi, y học từ xa. Trong công tác giảng dạy, đào tạo, giám sát dịch bệnh, 
nghiên cứu phát triển thuốc, CNTT cũng  đóng vai trò hết sức quan trọng. Giải 
pháp lưu trữ, truyền hình ảnh y khoa (PACS), quản lý xét nghiệm (LIS) phục vụ 
cho đột phá về chất lượng chẩn đoán - điều trị thông qua việc số hóa, quản lý, 
truyền dữ liệu qua mạng của 2 nhóm kỹ thuật này.  

 Trong những năm gần đây, Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện tích cực triển 
khai và hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh bao gồm hồ sơ bệnh 
án điện tử.  LIS, PACS là phần không thể thiếu để có được hồ sơ bệnh án điện 
tử; triển khai y học từ xa (Telemedecin), phục vụ cho hỗ trợ chuyển giao kỹ 
thuật giữa các bệnh viện thông qua các đề án 1816, Bệnh viện vệ tinh; góp phần 
vào thực hiện thành công Đề án quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân. 
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Hiện nay, các phần mềm PACS ở nước ngoài đã được phát triển tương đối 
hoàn thiện, tuy nhiên giá thành chuyển giao khá cao; dịch vụ sau bán hàng 
không thuận lợi; thêm vào đó, các phần mềm này khi tích hợp với hệ thống HIS 
của các bệnh viện trong nước đã gặp một số khó khăn, khó đồng bộ. Hiện tại, 
trong nước có một số đơn vị nghiên cứu và triển khai RIS, PACS nhưng chưa 
thật sự chuyên sâu và đồng bộ, chưa đáp ứng được nhóm tiêu chí của Thông tư 
số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu 
chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chưa 
đáp ứng được nhu cầu của các bệnh viện. 

Thực tế trên khiến cho các bệnh viện nói chung và Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Lạng Sơn nói riêng phải nỗ lực trang bị hệ thống RIS, PACS nhanh chóng, 
tuy nhiên quá trình thực hiện vô cùng khó khăn trong việc trang bị và tiếp cận 
với hệ thống RIS, PACS. Cụ thể, mỗi khi chụp một ca chẩn đoán, hệ thống chỉ 
có thể in phim hoặc xem file ảnh tại máy chụp, bác sĩ chỉ có thể chẩn đoán trực 
tiếp tại phòng chẩn đoán. Điều này gây ra một số khó khăn: Việc in phim sẽ tốn 
chi phí cộng với ảnh hưởng lớn đến môi trường; khi số lượng bệnh nhân hoặc 
yêu cầu nhiều, không đủ thiết bị để bác sĩ thực hiện chẩn đoán; bác sĩ ra yêu cầu 
chỉ định không thực hiện việc chẩn đoán; thời gian lưu trữ bệnh án không đáp 
ứng nhu cầu; chưa thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế về ngừng sử dụng bệnh án 
bằng sổ, làm giảm hiệu suất chẩn đoán của bác sĩ, chưa khai thác hết năng suất 
của các thiết bị chẩn đoán, gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh nói 
chung của bệnh viện.  

Tóm lại, việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế là 
hết sức cấp bách, nhất là các giải pháp áp dụng công nghệ theo các tiêu chuẩn 
của Bộ Y tế. Triển khai ứng dụng hệ thống PACS- LIS tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Lạng Sơn là nhiệm vụ hết sức cấp thiết, nhất là trong xu hướng chuyển sang 
hoạt động tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy, triển khai dự án 
này vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài không chỉ đối với bệnh viện mà 
còn có sức ảnh hưởng, lan tỏa cả trong tỉnh và nhiều đơn vị trong ngành. 

 6. Cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu 

 Hiện nay, hệ thống PACS đã được Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa 
bệnh đưa vào hoạt động, các bệnh viện lớn đã thí nghiệm thành công, được Bộ 
Y tế cấp phép để cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép phối hợp thanh toán 
bảo hiểm y tế thông qua hình thức không in phim, có thể kể đến như: Bệnh viện 
Hữu nghị và Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 
Nhân dân 115… 

 Một số bệnh viện khác đang tiếp tục sử dụng các hệ thống PACS của các 
nhà cung cấp trong nước và quốc tế, đang làm các thủ tục để Cục Công nghệ 
thông tin (Bộ Y tế) xem xét xác nhận việc vận hành hệ thống PACS, hướng tới 
mục tiêu đưa công nghệ 4.0 vào ứng dụng trong y tế, xác định nâng tầm mức độ 
ứng dụng CNTT trong các bệnh viện. 

 Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học 
Quy Nhơn (địa chỉ: 170 - An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
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Định) là một trong số các đơn vi xây dựng thành công hệ thống QNPACS/LIS, 
đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Thông tư số 54/2017/TT-BYT; đã triển khai tại 
một số bệnh viện như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên; Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Bình Phước, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex Bình Dương, tỉnh Bình 
Dương; Bệnh viện Đa khoa An Phước, tỉnh Bình Thuận… Sản phẩm QNPACS 
này tham gia dự thi “Y tế thông minh 2018”, được nhận Giấy khen của Cục 
Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho sản phẩm PACS duy nhất vào Vòng chung 
kết. 

 Ngoài ra, cơ sở khoa học, thực tiễn dựa trên các nhiệm vụ và điều kiện cơ 
sở hạ tầng, đội ngũ hiện có của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn; nhu cầu xây 
dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn từng bước ứng dụng CNTT mức 4, 5 
theo Bộ tiêu chí về ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kèm theo 
Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

7. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tiếp nhận chuyển giao hệ thống thông tin quản lý và khai thác dữ liệu 
chẩn đoán hình ảnh/quản lý xét nghiệm vào cài đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Lạng Sơn; 

- Vận hành hệ thống thông tin quản lý và khai thác dữ liệu chẩn đoán hình 
ảnh có hiệu quả cho công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng 
Sơn; 

- Hỗ trợ các bệnh viện hạt nhân triển khai Đề án vệ tinh đối với Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong vấn đề nâng cao hiệu quả chẩn đoán cho các cơ sở 
trong khám chữa bệnh. 

8. Yêu cầu về kết quả chính của nhiệm vụ 

- Phần mềm lưu trữ, truyền nhận và xử lý hình ảnh y tế, tích hợp hai giải 
pháp RIS và PACS đầy đủ cho các bệnh viện nhằm phục vụ công tác quản lý và 
khai thác hiệu quả dữ liệu chẩn đoán hình ảnh y tế như: CT, MRI, X-Quang kỹ 
thuật số, siêu âm, nội soi, DSA,… Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản 
trong nghiệp vụ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện, bao gồm: (1) Nhận ảnh và 
lưu trữ dữ liệu từ thiết bị chụp; (2) Kết nối hai chiều với hệ thống HIS của bệnh 
viện để lấy thông tin chỉ định của bệnh nhân đưa lên máy chụp và trả kết quả 
chẩn đoán về lại HIS; (3) Đồng bộ và quản lý dữ liệu hình ảnh với thông tin 
hành chính của bệnh nhân; (4) Xem ảnh với đầy đủ các tính năng của một phần 
mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh; (5) Đọc, lưu trữ và quản lý kết quả chẩn đoán 
của bệnh nhân; (6) Quản lý, thống kê các ca chụp theo ngày, theo máy; (7) Cung 
cấp giải pháp tổng thể cho lưu trữ, quản lý và khai thác chẩn đoán hình ảnh tại 
bệnh viện. 

- Hệ thống QNPACS đáp ứng quy định của Thông tư số 54/2017/TT-BYT 
và đạt chứng nhận của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho sản phẩm PACS. 
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- Tài liệu hướng dẫn về cài đặt, quản trị hệ thống, hướng dẫn sử dụng; đào 
tạo, hướng dẫn sử dụng cho toàn bộ các bác sĩ, kỹ thuật viên bệnh viện sử dụng 
hệ thống và báo cáo kết quả của dự án.  

 9. Nội dung 

 Xây dựng hệ thống PACS theo các bước sau: 

a) Chuyển giao hệ thống phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu chẩn 
đoán hình ảnh tại BVĐK tỉnh Lạng Sơn, thực hiện các chức năng theo nhóm tiêu 
chí của Thông tư số 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
tỉnh Lạng Sơn. 

b) Cài đặt các phân hệ của hệ thống: (1) Phân hệ kết nối hai chiều với 
thiết bị chụp để thu nhận và lưu trữ ảnh; (2) Đồng bộ dữ liệu với HIS; (3) Phân 
hệ Server truyền nhận ảnh qua LAN, INTERNET; (4) Phân hệ client hay còn 
gọi là workstation hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh với đầy đủ các công cụ xử lý ảnh 
hỗ trợ như MPR, MIP, 3D; (5) Phân hệ hiển thị và chẩn đoán hình ảnh trên thiết 
bị di động. 

c) Hướng dẫn sử dụng cho các bác sĩ sử dụng các tính năng của hệ thống 
cho chẩn đoán. 

d) Đưa vào sử dụng hệ thống cho Khoa Chẩn đoán hình ảnh và cả Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh. 

10. Thời gian thực hiện: 12 tháng. 

11. Khả năng và địa chỉ áp dụng 

Bước đầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, sau đó có thể 
xây dựng các mô hình bệnh viện vệ tinh nhằm hỗ trợ các bệnh viện tuyến huyện 
liên thông với Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

12. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 25 tỷ đồng, trong đó:  

- Nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ trung ương: 05 tỷ đồng;  

- Nguồn khác: 20 tỷ đồng./. 
 

 

 KT. CHỦ TỊCH                        
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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