PHỤ LỤC
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC
(Đính kèm theo Công văn số 1175 /SYT-KHNV ngày 20 /3/2020
của Sở Y tế Ninh Thuận)
Địa chỉ truy nhập (nếu có)

STT

Tên hệ thống thông tin

01

Phần mềm Quản lý tài
sản MISA

SYT Mua

02

Phần mềm
Mimosa

SYT Mua

03

Phần mềm Hỗ trợ Kê
khai thuế

Cục thuế cấp

04

Dịch vụ công giao nhận
hồ sơ trực tuyến Kho bạc

Kho bạc cấp

05

Phần mềm đánh giá
CBCCVC tỉnh Ninh
Thuận

dgcbccvc.ninhthuan.gov.vn

Sở Nội vụ cấp

06

Phần mềm
CBCCVC

qlcbccvc.ninhthuan.gov.vn

Sở Nội vụ cấp

07

Phần mềm thống kê về
tổ chức và nhân lực y tế

kết

Quản

toán

lý

Ghi chú

nhanluc.ttyt.vn

Cục Công nghệ
thông tin - Bộ Y
tế

baocao.tkyt.vn

Cục Công nghệ
thông tin - Bộ Y
tế

08

Phần mềm Thống kê y tế

09

Phần mềm Mua sắm
thuốc tập trung Quốc gia

ttms.moh.gov.vn

Trung tâm mua
sắm tập trung
thuốc Quốc gia

10

Phần mềm liên thông kết
nối dược Quốc gia

duocquocgia.com.vn

Cục Quản lý dược
- Bộ Y tế

11

Phần mềm Mạng y tế
cộng đồng

medcomm.vn

Cục Công nghệ
thông tin - Bộ Y
tế

Địa chỉ truy nhập (nếu có)

Ghi chú

https://cdc.kcb.vn/

Cục Quản lý
khám, chữa bệnh
- Bộ Y tế

http://baocaoydct.com/

Cục Quản lý Y,
Dược Cổ truyền Bộ Y tế

http://nova.qlbv.vn/

Cục Quản lý
khám, chữa bệnh
- Bộ Y tế

STT

Tên hệ thống thông tin

12

Hệ thống báo cáo dịch
viêm đường hô hấp cấp
do COVID-19

13

Hệ thống báo cáo Y
Dược Cổ truyền

14

Hệ thống quản lý chất
lượng bệnh viện

15

Cục Quản lý
Hệ thống báo cáo khảo http://hailong.chatluongbenh
khám, chữa bệnh
sát hài lòng người bệnh
vien.vn/
- Bộ Y tế

16

Hệ thống quản lý Quốc
Cục Quản lý
gia về đăng ký, cấp phép
http://qlhanhnghekcb.gov.vn khám bệnh, chữa
hành nghề khám bệnh,
bệnh - Bộ Y tế
chữa bệnh

17

Phần mềm quản lý chất
thải y tế và thực hiện cơ
sở y tế xanh - sạch - đẹp

http://moitruongyte.vn

Cục Quản lý Môi
trường Y tế - Bộ
Y tế

