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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /SKHCN-QLCN 
V/v góp ý dự án Hệ thống quản trị ứng 

dụng CNTT bệnh viện thông minh áp dụng 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1026/SKHĐT-

QLĐTC ngày 15/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến thẩm 

định dự án Hệ thống quản trị ứng dụng CNTT bệnh viện thông minh áp dụng tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công 

nghệ có ý kiến đối với lĩnh vực của ngành như sau: 

1. Đối với nội dung thẩm định công nghệ dự án: 

Dự án Hệ thống quản trị ứng dụng CNTT bệnh viện thông minh áp dụng 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn là dự án sử dụng vốn đầu tư công không 

có cấu phần xây dựng. Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Luật chuyển 

giao công nghệ số 07/2017/QH14, việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ 

trong giai đoạn quyết định đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

đầu tư công. Trong đó: 

- Tại khoản 4 Điều 53 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định: 

“Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, quyết định đầu tư và tổ chức 

quản lý thực hiện theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 

tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước” 

- Theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, nội dung thẩm định 

công nghệ sử dụng trong dự án tại giai đoạn quyết định đầu tư nằm trong nội 

dung thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết (Khoản 3 Điều 21, khoản 1 Điều 

22). Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết đối với các dự án 

CNTT sử dụng vốn đầu tư công là của đơn vị chuyên môn về công nghệ thông 

tin trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 22) - 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ không có ý kiến gì thêm. 

2. Trong quá trình triển khai dự án, nếu có nội dung chuyển giao công 

nghệ, đề nghị chủ đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ đối 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
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với công nghệ chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và công nghệ chuyển 

giao trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước theo quy 

định tại Điều 31, Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14. 

Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Bế Thị Thu Hiền 
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