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KẾ HOẠCH 

Triển khai khám chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm2009. 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm2030. 

Căn cứ Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy 

định về hoạt động y tế từ xa. 

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22 tháng 06 năm 2020 của Bộ 

Y tế V/v Phê duyệt Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" giai đoạn 2020-2025. 

Căn cứ Thông báo số 1257/TB-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về việc 

thống báo kết luận của Q. Bộ trưởng Bộ y tế tại cuộc họp rà soát tiến độ triển 

khai Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" ngày 16 tháng 7 năm 2020; 

Căn cứ công văn số 3972/UBND-VP ngày 29 tháng 10 năm 2020 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc đồng ý chủ trương giao Sở Y tế triển khai hệ 

thống khám chữa bệnh từ xa tới các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 149/TTr-SYT ngày 

09/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai khám chữa bệnh từ xa 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau: 

I. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG KHÁM, CHỮA BỆNH 

Trong thời gian qua, ngành y tế Hải Dương nói chung, hệ thống khám 

bệnh, chữa bệnh nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của các bệnh viện được đầu tư phát triển hơn, nhiều kỹ thuật, 

công nghệ y học tiên tiến được áp dụng trong khám, chữa bệnh. Khả năng tiếp 

cận với dịch vụ y tế của người dân được cải thiện, góp phần cứu chữa được 

nhiều người mắc bệnh nặng hạn chế các ca bệnh phải chuyển tuyến. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hệ thống khám, chữa bệnh của tỉnh 

vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: nguồn lực đầu tư cho y tế 

tuy có tăng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; phân bố nhân lực y tế không 

đồng đều, cán bộ y tế có tay nghề cao thường tập trung chủ yếu ở các bệnh viện 

tuyến tỉnh, tình trạng thiếu nhân lực y tế phổ biến trên địa bàn; nhiều kỹ thuật y 

học cao đã triển khai nhưng không đồng đều, chủ yếu tập trung ở tuyến tỉnh. 

https://vtv.vn/chuyen-doi-so-quoc-gia.html
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Ở tuyến huyện, vùng sâu, vùng xa có chất lượng dịch vụ y tế thấp hơn hẳn 

so với tuyến tỉnh, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân 

hạn chế, dẫn đến sự mất công bằng trong chăm sóc sức khỏe, người dân không 

tin tưởng chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của tuyến huyện. Việc vượt 

tuyến khám bệnh, chữa bệnh xảy ra khá phổ biến trong khi có thể được điều trị 

hiệu quả ngay ở tuyến huyện, gây quá tải tại các bệnh viện tuyến tỉnh, đặc biệt là 

các bệnh viện tuyến Trung ương. 

Để giải quyết những khó khăn, thách thức nêu trên, Bộ Y tế đã ban hành 

Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 về việc phê duyệt Đề án “Khám, 

chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020-2025.Đề án Khám, chữa bệnh từ xa với mục 

tiêu và mục đích trên cơ sở kế thừa các Đề án, hoạt động chỉ đạo tuyến, đào tạo, 

chuyển giao kỹ thuật trước đây và nâng cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin làm tăng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cấp thiết ngày càng cao của người 

dân, hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, 

hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; 100% các cơ sở y tế 

có bộ phận khám chữa bệnh từ xa, thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế. 

Chính vì vậy, việc ban hành Kế hoạch “Triển khai khám chữa bệnh từ xa 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương” trong bối cảnh tỉnh Hải Dương đang đẩy mạnh xây 

dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đặc biệt trong lĩnh vực Y tế là 

việc làm rất cần thiết và cấp bách. 

II. MỤC TIÊU KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA 

1. Mục tiêu chung:  

Mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ 

trợchuyên môn của các bác sỹ từ tuyến xã đến tuyến tỉnh; người dân đượcsử 

dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến tỉnh ngay tại cơ sở y tế tuyến 

huyện.Các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh 

việntuyến tỉnh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin; góp phần phòng chống 

dịchbệnh, giảm quá tải bệnh viện tuyến tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

khám,chữa bệnh và sự hài lòng của người dân. 

2. Mục tiêu cụ thể:  

Xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện tuyến tỉnh có đủ năng lực 

chuyên môn kỹ thuật và trang thiết bị để hỗ trợ cho bệnh viện tuyến huyện thực 

hiện khám, chữa bệnh từ xa. 

Xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện tuyến huyện thực hiện việc 

khám, chữa bệnh từ xa. Thực hiện biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch 

bệnh, giảm tập trung đông người tại bệnh viện, giảm số lượng người dân phải 

đến cơ sở khám bệnh, chữabệnh. 

Tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân ở vùng nông 

thôn, đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa. 
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Giảm chi phí khám, chữa bệnh, chi phí bảo hiểm y tế và chi phí tiền túi của 

ngườidân. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

- Tư vấn y tế từ xa (tele-health): thành lập và duy trì bộ phận khám, chữa 

bệnh từ xa tại bệnh viện; tư vấn sức khỏe từ xa, từ bác sỹ đến người dân bao 

gồm bác sỹ trong và ngoàinước. 

- Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa: từ bệnh viện tuyến tỉnhtới bệnh 

viện tuyến huyện. 

- Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa: Giải pháp chẩn đoán hình ảnh 

từ xa hiện được các nhà cung cấp triển khai ở một địa điểm để gửi hình ảnh chụp 

của người bệnh cho một chuyên gia chẩn đoán hình ảnh tại một địa điểm khác 

và nhận được lời khuyên nhanh nhất về tình trạng ngườibệnh. 

- Hội chẩn tư vấn huyết học, truyền máu, vi sinh, hóa sinh, miễn dịch, giải 

phẫu bệnh. Giải pháp hội chẩn xét nghiệm, giải phẫu bệnh từ xa cho phép các 

bác sỹ và chuyên gia trao đổi, chia sẻ kết quả, tình trạng bệnh lý… để phục vụ 

chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu và đào tạo. 

- Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa: giải pháp phẫu thuật từ xa có thể sử 

dụng công nghệ mới như robot và trang bị hệ thống các phòng mổ thông minh, 

tích hợp theo dõi thông tin của các thiết bị trên thiết bị đầu cuối thông minh điều 

hành cuộc phẫuthuật. 

- Hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật: xây dựng các chương trình hợp 

tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận 

những dịch vụ, kỹ thuật tốt của các cơ sở y tế vớinhau. 

- Sử dụng các ứng dụng trên thiết bị điện tử cầm tay thông minh trong một 

số dịch vụ y tế như: Giải pháp tim mạch từ xa cung cấp hệ thống lưu trữ, chẩn 

đoán từ xa các vấn đề về tim mạch; đặc biệt bao gồm hệ thống giải pháp lưu trữ 

và truyền tải tín hiệu điện tim đồ (ECG), đồng thời cung cấp các công cụ phân 

tích dữ liệu cho phép chuyên gia xem từ xa. 

- Truyền thông cho người dân, khuyến khích sử dụng dịch vụ khám, chữa 

bệnh từxa. 

- Xây dựng hướng dẫn hoạt động khám, chữa bệnh từ xa, bao gồmhướng 

dẫn chuyên môn, chuẩn về phòng khám tư vấn và các chuẩn công nghệliên 

quan, bảo đảm việc kết nối phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh từ xa. 

- Đầu tư trang tiết bị cho các chuyên khoa có người bệnh sử dụng dịch vụ 

khám, chữa bệnh từ xa, đặc biệt là các chuyên khoa có tình trạng quá tải trên cơ 

sở thống kê mô hình bệnh tật như tim mạch, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm, ung 

bướu, huyết học truyền máu, các bệnh không lây nhiễm và các bệnh khác trong 

cộng đồng ảnh hưởng đến sức khỏe của ngườidân. 
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IV. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 

1. Thành lập mạng lƣới bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện tham gia 

hoạt động tƣ vấn, khám, chữa bệnh từ xa. 

1.1 Tuyến tỉnh: 10 đơn vị, bao gồm: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

- Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương 

- Bệnh viện Nhi Hải Dương 

- Bệnh viện Nhiệt Đới 

- Bệnh viện Y học Cổ Truyền 

- Bênh viện Phục hồi Chức năng 

- Bệnh viện Mắt và Da Liễu tỉnh Hải Dương 

- Bệnh viện Phổi Hải Dương 

- Bệnh viện Tâm thần  

- CDC Hải Dương 

Các bệnh viện tuyến tỉnh thành lập và duy trì bộ phận khám, chữa bệnh từ 

xa. Phân công trực tổng đài tư vấn hỗ trợ người dân khám, chữa bệnh, đặc biệt 

trong thời điểm dịch bệnh hoặc thời tiết, thiên tai khắc nghiệt. 

Định kỳ hàng tuầntổ chức hội chẩn với các bệnh viện tuyến huyện ở các 

chuyên khoa đã được Bộ Y tế phê duyệt.Cử các bác sỹ giỏi, chuyên gia trình độ 

cao có chứng chỉ hành nghề phù hợp với việc hội chẩn khám bệnh, chữa bệnh. 

1.2 Tuyến huyện: 11 đơn vị, bao gồm: 

- Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn; 

- Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà; 

- Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc ; 

- Trung tâm Y tế thành phốChí Linh; 

- Trung tâm Y tế huyện Nam Sách; 

- Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ; 

- Trung tâm Y tế Thành Phố Hải Dương; 

- Trung tâm Y tế huyện Bình Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện Kim Thành; 

- Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng. 

Các bệnh viện tuyến huyện thành lập và duy trì bộ phận khám, chữa bệnh 

từ xa để hỗ trợ, tư vấn người dân, đồng thời nhận các thông tin tư vấn từ bệnh 

viện tuyến tỉnh. 

2. Nguyên tắc, cơ chế hoạt động, hỗ trợ, hƣớng dẫn 
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Hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh 

cho tuyến huyện được tổ chức thực hiện trên cơ sở kết nối giữa bệnh viện với 

bệnh viện, hoặc giữa bệnh viện - thầy thuốc kết nối tới người dân với các hình 

thức và nguyên tắc chính như sau: 

+ Bệnh viện tuyến tỉnh tiếp nhận hỗ trợ từ tuyến Trung ƣơng 

Căn cứ trên nhu cầu và khả năng thực tế, bệnh viện tuyến tỉnh đăng ký với 

các bệnh viện tuyến Trung ương các chuyên khoa cần hỗ trợ. 

+ Bệnh viện tuyến tỉnh phối hợp với bệnh viện tuyến Trung ƣơng hỗ 

trợ bệnh viện tuyến huyện 

Bệnh viện tuyến tỉnh phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương để hỗ 

trợ chuyên môn khám, chữa bệnh từ xa và kết nối với bệnh viện tuyến huyện 

trên nền tảng số. Bệnh viện tuyến huyện có đủ điều kiện, năng lực sẽ được nhận 

sự hỗ trợ trực tiếp, đồng thời của bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện 

tuyến tỉnh. Việc này giúp bệnh viện tuyến huyện nâng cao chất lượng khám, 

chữa bệnh và người dân có thể sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng chuyên môn 

tốt của tuyến trên ngay tại tuyến huyện. 

+ Bệnh viện tuyến tỉnh hỗ trợ bệnh viện tuyến huyện                                                                                                                                     

Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh tạo liên kết và hỗ trợ, tư vấn 

theo lịch khám, chữa bệnh tại tuyến huyện. Người dân tại tuyến huyện được hỗ 

trợ khám, chữa bệnh từ xa bởi các bác sỹ của tuyến tỉnh, hạn chế việc phải đi xa. 

+ Một thầy thuốc tỉnh trên hỗ trợ, hƣớng dẫn cho nhiều thầy thuốc 

tuyến huyện 

Một thầy thuốc tuyến tỉnh sẽ được đăng ký hỗ trợ, hướng dẫn cho 4 thầy thuốc 

tuyến huyện tại cùng thời gian, giai đoạn (ví dụ giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm). Các 

thầy thuốc tuyến huyện gồm 4 thầy thuốc tuyến huyện và 2 thầy thuốc tuyến xã. 

Sau mỗi giai đoạn, thầy thuốc tuyến tỉnh nhận xét về năng lực chuyên môn, tính 

chuyên cần và khả năng đáp ứng của thầy thuốc tuyến huyện. Trong trường hợp 

thầy thuốc tuyến tỉnh nhận xét thầy thuốc tuyến huyện không phù hợp cho giai 

đoạn hỗ trợ tiếp theo hoặc đã có đủ trình độ không cần hỗ trợ, thầy thuốc tuyến tỉnh 

được nhận người khác để thay thế cho người không phù hợp. 

+ Nhiều thầy thuốc tuyến tỉnh hỗ trợ cho một thầy thuốc tuyến huyện 

Căn cứ vào phạm vi hành nghề, năng lực chuyên môn, nhu cầu khám, chữa 

bệnh của bệnh viện và người dân; một thầy thuốc tuyến huyện có thể đăng ký để 

nhận hỗ trợ, hướng dẫn từ nhiều thầy thuốc tuyến tỉnh. 

3. Giải pháp triển khai 

Mua sắm dịch vụ trang thiết bị cho các phòng hội chuẩn trực tuyến; phòng 

siêu âm trực tuyến; phòng mổ trực tuyến của các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến 

huyện tham gia hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa. Cụ thể như sau: 
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STT Đơn vị 

Nội dung 

Phòng hội 

chuẩn trực 

tuyến 

Phòng siêu 

âm trực 

tuyến 

Phòng mổ 

trực tuyến 

 I Bệnh viện tuyến tỉnh       

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương x x x 

2 Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương x x x 

3 Bệnh viện Nhi Hải Dương x x x 

4 Bệnh viện Nhiệt Đới x     

5 Bệnh viện Y học Cổ Truyền x     

6 Bênh viện Phục hồi Chức năng x     

7 
Bệnh viện Mắt và Da Liễu tỉnh Hải 

Dương 
x x x 

8 Bệnh viện Phổi Hải Dương x x x 

9 Bệnh viện Tâm thần  x     

10 CDC Hải Dương x     

 II Bện viện tuyến huyện       

1 Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn x x x 

2 Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà x     

3 Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc  x x x 

4 Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh x     

5 Trung tâm Y tế huyện Nam Sách x     

6 Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang x     

7 Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ x x x 

8 
Trung tâm Y tế Thành Phố Hải 

Dương 
x     

9 Trung tâm Y tế huyện Bình Giang x     

10 Trung tâm Y tế huyện Kim Thành x     

11 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng x     

  Tổng 21 8 8 

4. Giải pháp về tài chính 

Trên cơ sở nguồn kinh phí đã cấp cho Sở Y tế phụ vụ phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 năm 2020. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí 

cho các đơn vị tham gia hoạt động khám, chữa bệnh từ xa phục vụ mua sắm, đầu 

tư trang thiết bị. 

5. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Tổng kinh phí: 3.573.790.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, 

bảy trăm chín mươi nghìn đồng). 

- Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp y tế năm 2020. 

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục kèm theo) 
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tuyên truyền rộng rãi việc triển khai tư 

vấn, khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn. 

2. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Bệnh viện, Trung tâm y 

tế và các cơ sở KCB thuộc phạm vi quản lý tham gia hoạt động tư vấn, khám, 

chữa bệnh từ xa theo quy định. Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị 

có liên quan, duy trì, mở rộng hệ thống Telehealth đã triển khai trên địa bàn.  

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí, phân bổ 

kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh 

về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo/. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CV VP UBND tỉnh: đ.c Phượng; 

- Lưu: VT, KGVX, Nam(07b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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PHỤ LỤC 01 
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƢ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA 

(Ban hành kèm Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        /11/2020 của UBND tỉnh) 

ĐVT: VNĐ  

STT Cơ sở KCB 

Kinh phí (Vn đồng, gồm VAT) 

Tổng kinh phí 

(Có VAT) 
Phòng hội 

chuẩn trực 

tuyến 

Phòng siêu 

âm trực 

tuyến 

Phòng mổ 

trực tuyến 

  I.Tuyến tỉnh 
    

1 BVĐK Tỉnh 95,590,000 97,900,000 97,900,000 291,390,000 

2 BV Phụ Sản 95,590,000 97,900,000 97,900,000 291,390,000 

3 BV Nhi 95,590,000 97,900,000 97,900,000 291,390,000 

4 BV Bệnh Nhiệt đới 95,590,000 
  

95,590,000 

5 BV YHCT 95,590,000 
  

95,590,000 

6 
BV Phục hồi chức 

năng 
95,590,000 

  
95,590,000 

7 BV Mắt – Da Liễu 95,590,000 97,900,000 97,900,000 291,390,000 

8 BV Phổi 95,590,000 97,900,000 97,900,000 291,390,000 

9 BV Tâm Thần 95,590,000 
  

95,590,000 

10 CDC Hải Dương 95,590,000 
  

95,590,000 

  II. Tuyến huyện 
    

1 TTYT Kinh Môn 95,590,000 97,900,000 97,900,000 291,390,000 

2 
TTYT huyện Thanh 

Hà 
95,590,000 

  
95,590,000 

3 TTYT Huyện Gia Lộc 95,590,000 97,900,000 97,900,000 291,390,000 

4 TTYT huyện Chí Linh 95,590,000 
  

95,590,000 

5 TTYT Nam Sách 95,590,000 
  

95,590,000 

6 
TTYT huyện Ninh 

Giang 
95,590,000 

  
95,590,000 

7 TTYT huyện Tứ Kỳ 95,590,000 97,900,000 97,900,000 291,390,000 

8 TTYT Thành phố HD 95,590,000 
  

95,590,000 

9 
TTYT huyện Cẩm 

Giàng 
95,590,000 

  
95,590,000 

10 
TTYT huyện Kim 

Thành 
95,590,000 

  
95,590,000 

11 
TTYT huyện Bình 

Giang 
95,590,000 

  
95,590,000 

  Tổng 21 8 8 3,573,790,000 
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PHỤ LỤC 02 
 CHI PHÍ TRANG THIẾT BỊ CHO “PHÒNG HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN” 

(Ban hành kèm Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        /11/2020 của UBND tỉnh) 

 

STT Danh mục đầu tƣ ĐVT SL 

Đơn giá 

(chƣa 

VAT) 

Thành tiền  

(chƣa VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

1 

Healthcare Station 

Bộ thiết bị điều khiển, mã hóa 

và giải mã hóa 

Cấu hình Bộ vi xử lý: HP Desk 

400 G5 i5 

Bộ nhớ:  8GB, Lưu trữ: 256GB 

SSD 

Làm PC Codec chạy ứng dụng 

HNTH 

Chạy các ứng dụng Y Tế (hoặc 

tương đương ) 

Bộ 1 15.500.000  15.500.000  17.050.000  

2 

Camera Minrray 

1/2.8 inch high quality HD 

CMOS sensor; 

12X optical zoom; 

Độ phân giải: HD 720P hoặc 

1920x1080 ở tốc độ khung hình 

P30/25/20/15/10/5; 

Effective Pixels: 16:9,2.07 

megapixel; 

FoV: 16.3°(tele)-80.9°(wide) 

Preset: 10 (remote) / 255 (PC) 

(hoặc tương đương ) 

Bộ 1 14.400.000  14.400.000  15.840.000  

3 

Loa mic tích hợp đa hướng loại 

S310 

Speaker : Tối đa 90 dB, có thể 

điều chỉnh 12 mức âm lượng 

Microphone: 04 Mic trong đa 

hướng, Bao phủ bán kính 03m. 

Cộng 02 Mic mở rộng bán kính 

phủ 5 m (hoặc tương đương ) 

Bộ 1 10.100.000  10.100.000  11.110.000  

4 Smart Tivi 65 inch Bộ 1 21.700.000  21.700.000  23.870.000  

5 
Phụ kiện đấu nối, tích hợp Y tế 

từ xa 
Bộ 1 10.300.000  10.300.000  11.330.000  

6 
Gói dịch vụ kỹ thuật y tế từ xa-

03 
Gói 1 14.900.000  14.900.000  16.390.000  

 
Tổng tiền 

  
86.900.000  86.900.000   95.590.000  
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PHỤ LỤC 03 
 CHI PHÍ TRANG THIẾT BỊ 

CHO “PHÒNG SIÊU ÂM TRỰC TUYẾN” VÀ “PHÒNG MỔ TRỰC TUYẾN” 

(Ban hành kèm Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        /11/2020 của UBND tỉnh) 

 

STT Danh mục đầu tƣ ĐVT SL 

Đơn giá 

(chƣa 

VAT) 

Thành tiền  

(chƣa 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

1 

Healthcare Station  AiO 21.5-inch 

FHD Touch         

Loại HP ProOne 600 G4 AiO 21.5-

inch FHD Touch/  

Intel Core i5-8500T (2.1 Ghz, 

6C6T, 9MB)/ 4GB (1x4GB) DDR4-

2666/ Intel UHD Graphics/ 1TB 

HDD 7200RPM/ DVD-RW/ Wifi + 

BT/ USB Mouse & Keyboard/ Win 

10 Home 

Làm PC Codec chạy ứng dụng 

HNTH 

Chạy các ứng dụng Y Tế (hoặc 

tương đương ) 
Bộ 1 54.700.000  54.700.000  60.170.000  

Webcam UVC30 Room 

• 1x UVC30 4K camera with 3m 

USB cable 

• 1x privacy shutter (hoặc tương 

đương ) 

Speaker Yealink CP900 

• 1x CP900 Speakerphone with 

0.8m USB cable 

• Bảo hành 2 năm(hoặc tương 

đương ) 

Giá treo di động 

2 Tivi 65’ Bộ 1 21.700.000  21.700.000  23.870.000  

3 Phụ kiện kết nối tiêu chuẩn Bộ 1 3.300.000  3.300.000  3.630.000  

4 Gói dịch vụ kỹ thuật Y tế từ xa - 02 Gói 1 9.300.000  9.300.000  10.230.000  

  Tổng Tiền 
  

89.000.000  89.000.000  97.900.000  
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