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Hải Châu, ngày      tháng       năm 2022 

 
THƯ MỜI 

Về việc chào giá nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh  

HIS tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu 
 

 

Trước hết, Trung tâm Y tế quận Hải Châu xin chân thành cảm ơn các đơn 

vị đối tác đang cung cấp giải pháp phần mềm quản lý khám chữa bệnh đã hợp 

tác cùng Trung tâm trong suốt khoảng thời gian qua. 

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Hải Châu đang có nhu cầu nâng cấp hệ 

thống HIS tại bệnh viện để bổ sung một số phân hệ nhằm đảm bảo phục vụ công 

tác chuyên môn tai bệnh viện và nâng cao chất lượng bệnh viện như sau: 

STT Nội dung nâng cấp hệ thống 
Đơn vị 

tính 

Yêu cầu kỹ 

thuật 

1 

Quản lý hình thức đăng ký khám bệnh: 

- Có thể tự động mềm chọn hình thức 

đăng ký 

- Hiển thị trên các form hành chính 

- Thống kê, báo cáo có lựa chọn lọc dữ 

liệu hình đăng ký. 

Phân hệ 

Tích hợp được 

vào hệ thống 

phần mềm HIS 

Trí Việt 

eHospital đang 

triển khai tại 

bệnh viện 

2 

Bổ sung tính năng quét mã vạch với 

CCCD có gắn chip và thực hiện thông 

tuyến như thẻ BHYT (kiểm tra thông 

tuyến trực tiếp trên phần mềm HIS thông 

quan hàm API) 

Phân hệ 

3 

Cảnh báo tương tác thuốc với thuốc 

Cảnh báo bệnh kèm với thuốc 

Cảnh báo chỉ định Cận lâm sàng theo ngày 

trong quy định số ngày chỉ định thực hiện. 

Phân hệ 

Để có cơ sở lập kế hoạch nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý khám chữa 

bệnh, Trung tâm Y tế quận Hải Châu kính mời các đơn vị quan tâm, cung cấp 

bảng chào giá việc nâng cấp các tính năng nêu trên về phòng Tổ chức hành 

chính, Trung tâm Y tế quận Hải Châu trước ngày 10/08/2022. 

Người tham dự chào giá phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng 

chào giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian bảo hành, bảo trì, hậu mãi 

(nếu có), hiệu lực của chào giá.  

Các đơn vị tham gia chào giá phải là các đơn vị độc lập, không có mối liên 

hệ với nhau. 
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Bảng chào giá phải bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo 

mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá, ghi rõ nội dung ngoài phong 

bì để tiện theo dõi.  

Các tài liệu xin gửi về Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế quận 

Hải Châu. Địa chỉ: số 38 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu thành 

phố Đà Nẵng 

Rất mong nhận được sự hồi đáp của Quý Công ty 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám đốc ( để báo cáo); 

- Đăng trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 

    GIÁM ĐỐC 
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