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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy 

định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám 

đốc bệnh viện. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu 

cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu 

kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để 

chia sẻ thông tin khi cần. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) 

 Ban Giám đốc □  □  

 Phòng NCKH & CNTT □  □  

 Các phòng chức năng □  □  

 Các đơn vị  lâm sàng □  □  

 Các đơn vị cận lâm sàng □  □  

□  □  □  

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang 
Hạng mục 

sửa đổi 
Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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I. MỤC ĐÍCH 

Qu  định trách nhi m th c hi n công tác h   tài s n thu c l nh v c công ngh  

thông tin  má  t nh  má  in  tại các đơn vị trong B nh vi n. 

II.  PHẠM VI ÁP DỤNG  

Qu  tr nh nà  áp d ng đối v i hoạt đ ng h   tài s n thu c l nh v c công ngh  

thông tin  má  t nh  má  in  c a các đơn vị trong B nh vi n Bạch Mai. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:  

1. Qu  chế b nh vi n do B  Y tế ban hành 

2. các văn b n qu  phạm pháp luật liên quan đến l nh v c hoạt đ ng công ngh  

thông tin. 

IV.  THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1.  Thuật ngữ:   Không có. 

4.2.  Từ viết tắt:  

- CNTT:   Công ngh  thông tin 

- NCKH:  Nghiên cứu khoa học. 
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V.  NỘI DUNG QUY TRÌNH:  

      Sơ đồ quá trình huỷ thiết bị máy tính máy in trong bệnh viện  

Trách nhiệm Nội dung quy trình Mô tả, biểu mẫu 

LĐ đơn vị. 

 - Lãnh đạo đơn vị phân công trách nhi m qu n l  

thiết bị CNTT c a đơn vị cho cá nhân c  th . 

- Qu  định th i gian ki m tra  đánh giá  và ghi 

ch p hoạt đ ng c a thiết bị. 

- Tiếp nhận bàn giao s  sách và số l  ng thiết 
bị CNTT t  đơn vị cung c p ho c cán b  qu n 

l  thiết bị tr  c đ  bao gồm: Số l  ng  t nh 

trạng  vị tr   ng  i s  d ng. 

Cán b  qu n 

l  tài s n c a 

đơn vị  

 - Qu n l  và theo d i hồ sơ l u tr  đối v i t ng 
thiết bị. 

- Lập danh sách thiết bị má  t nh  má  in cần 

huỷ báo về phòng NCKH&CNTT 

(BM.49.HT.01),  (BM.49.HT.02).  

K  s  tin học 

c a phòng  
NCKH&CNTT 

 

 

 

 

 

 

- Cán b  k  thuật phòng NCKH&CNTT đến đơn 

vị   ác định th c trạng thiết bị: C u h nh thiết 

bị  Th i gian s  d ng  t nh trạng h ng h c. 

- Ki m tra t nh trạng má   nếu không còn kh  

năng s a ch a ho c nâng c p th  ki m tra các 

b  phận c a má  còn s  d ng đ  c: Main    

cứng  RAM  nguồn  màn h nh ….và lập biên 

b n thu hồi các thiết bị đ  tái s  d ng 

(BM.49.HT.03).  

Cán b  qu n 

l  tài s n c a 

đơn vị 

 

 

 
- Làm công văn thông báo danh sách má  t nh  

má  in cần huỷ kèm các biên b n thu hồi các 

thiết bị đ  tái s  d ng  và chu  n về kho huỷ 

c a phòng Vật t  thiết bị   tế đ  huỷ má  theo 

các qu  định hi n hành. (BM.49.HT.04). 

 

  

Qu  định trách 

nhi m qu n l  

thiết bị CNTT 

Qu n l   lập DS máy 

t nh  má  in cần huỷ 

Đ/giá th c trạng thiết bị  

lập biên b n  ác định h  

h ng  các b  phận còn 

c  th  s  d ng làm thiết 

bị tha  thế.  

T/ báo cho P.VT- 

TBYT danh sách máy 

t nh  má  in đ  c huỷ 

sau khi c   ác nhận 
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VI. HỒ SƠ 

 

STT Tên hồ sơ lƣu Nơi lƣu Thời gian lƣu 

1. Hồ sơ thiết bị Đơn vị 10 năm 

2. Danh sách thiết bị má  t nh  

má  in  êu cầu huỷ 

Đơn vị  s  d ng và 

Phòng NCKH& CNTT. 

05 năm 

 

3. Biên b n  ác định h ng h c 

và thu hồi thiết bị đ  tái s  

d ng c   ác nhận c a Phòng 

NCKH&CNTT 

Phòng NCKH& CNTT, 

đơn vị s  d ng 

05 năm 

 

4 Công văn thông báo danh 

sách má  t nh  má  in cần huỷ 

cho phòng Vật t  thiết bị   tế 

Đơn vị  s  d ng   Phòng 

NCKH& CNTT và phòng 

Vật t  thiết bị   tế 

05 năm 

 

 

VII. PHỤ LỤC  

STT Tên hồ sơ Mã hiệu  

1. Hồ sơ thiết bị BM.49.HT.01 

2. Danh sách thiết bị má  t nh  má  in  êu cầu huỷ BM.49.HT.02 

3. Biên b n  ác định h ng h c và thu hồi thiết bị đ  tái s  

d ng c   ác nhận c a Phòng NCKH&CNTT 

BM.49.HT.03 

 

4 Công văn thông báo danh sách má  t nh  má  in cần huỷ 

cho phòng Vật t  thiết bị   tế 

BM.49.HT.04 
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BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

ĐƠN VỊ:……………….. 

 

 

HỒ SƠ MÁY TÍNH 

 

Mã má :……………………………………………. Ngà  làm hồ sơ: ...........................  

Đơn vị: ..............................................................................................................................  

Ng  i s  d ng:  ................................................................................................................  

Ngà  đ a vào s  d ng:  ....................................................................................................  

M c đ ch s  d ng:  ...........................................................................................................  

C u h nh má  t nh: 

Ch ng loại  Ghi chú 

Main   

Chip   

RAM   

HDD   

Nguồn   

Card    

Monitor   

Keyboard/Mouse   

Khác:   

Printer:   

T nh trạng má    

Hồ sơ má :  

1: Ngày: .............................................................................................................................  

Lý do:  ...............................................................................................................................   

2: Ngày: .............................................................................................................................  

Lý do:  ...............................................................................................................................   

3: Ngày: .............................................................................................................................  

Lý do:  ...............................................................................................................................   

BM.49.HT.01 
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Đ c lập – T  do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH HƢ HỎNG 

 

Thời gian:…..h….., ngày 25 tháng 05 năm 201  

Mã má :…………………………………………….  

Đơn vị: ..............................................................................................................................  

Ng  i s  d ng:…………………………………………………………… 

Vị tr  đ t thiết bị: …………………………………………………………… 

Ng  i qu n l  thiết bị:…………………………………………………… 

Xác định: Thiết bị:……………………………………………………. 

1. Hƣ hỏng: 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

2. Nguyên nhân: 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................   

3. Hƣớng khắc phục:  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................   

Biên b n gồm 03 b n  c  giá trị pháp l  nh  nhau  mỗi bên gi  01b n  01 b n g i 

Phòng NCKH&CNTT đ  tiến hành ki m tra th c trạng thiết bị. 

 

NGƢỜI SỬ DỤNG THIẾT BỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

NGƢỜI QUẢN LÝ THIẾT BỊ TẠI 

ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

  

BM.49.HT.02 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG MÁY 

 

Hôm na   ngà  …… tháng …… năm 20                                        

Tại đơn vị: ……………………………………………………..…………………… 

Ồng/ bà:…………………………………………………………………………….. 

Đại diện đơn vị sử dụng:………………………………………..………………….. 

Ông/bà:……………………………………………………………………………… 

Đại diện phòng NCKH&CNTT – Bệnh viện Bạch Mai 

Tiến hành ki m tra đánh giá th c trạng thiết bị 

I. Nội dung công việc đã tiến hành 

1. Kiểm tra cấu hình máy tính: 

 

THIẾT BỊ 
THÔNG SỐ 

KỸ THUẬT 

TÌNH TRẠNG 
Phòng 

NCKH&CNTT 

thu hồi tái sử 

dụng 

Bình 

th  ng 

Lỗi  H ng 

(đề 

nghị 

h  ) 

Main      

Chip      

RAM      

HDD      

Nguồn      

Card       

Monitor      

Keyboard/Mouse      

Khác:      

Printer:      

T nh trạng má       

 

BM.49.HT.03 
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2. Công việc khác: 

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

II . Kết luận 

Sau khi tiến hành ki m tra đánh giá t nh trạng thiết bị  k  s  Phòng NCKH&CNTT  

kết luận : 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

Biên b n đ  c lập thành 03 b n  Đơn vị s  d ng gi  01 b n  Phòng NCKH & CNTT gi  

01 b n  01 b n kèm theo công văn h   tài s n g i Phòng Vật t  TTBYT. 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN  

PHÒNG NCKH&CNTT 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ XIN TRẢ LẠI, THANH LÝ 
Th¸ng     n¨m 201 

 
ĐƠN VỊ:………………………………………………………………….. 

      

STT 
Tªn tµi s¶n,  

Trang thiÕt bÞ 
Model 

Sè  

m¸y 

N¨m  nhËn TB 

 sö dông 

T×nh tr¹ng  

hiÖn t¹i 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

           Hµ néi, ngµy       th¸ng       n¨m 201 

 

LÃNH ĐẠO  

PHÒNG VẬT TƢ TBYT 

NGƢỜI 

LẬP BIỂU  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

BM.49.HT.04 


