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CÔNG BÁO/Số 09+10+11+12/Ngày 17-8-2017

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 3865 /Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngà 14 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin
ngành Y tế thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết ñịnh số 153/2006/Qð-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai ñoạn ñến
năm 2010 tầm nhìn ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 9862/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND
thành phố ðà Nẵng về việc ban hành Khung triến trúc Chính quyền ñiện tử thành
phố ðà Nẵng giai ñoạn 2016 – 2020;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 642
/TTr-STTTT ngày 26 tháng 6 năm 2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông
tin ngành Y tế thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giao Sở Y tế chủ trì , phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan tổ chức,
phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết ñịnh
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký .
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám ñốc Sở Y tế , Giám ñốc Sở
Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và các cá nhân liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh ðức Thơ

