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Tên Sản phẩm 

 

 

 

 

Tên đơn vị đăng ký sản 

phẩm 

 

 

 

Tiêu chí đánh giá 
Hệ số 

 

Điểm  

(đánh chéo ô điểm 
tương ứng) 

Tổng số 
điểm 

(của từng 
tiêu chí) 

1 2 3 

Tiêu chí 1. Mục tiêu của sản phẩm   

 Sản phẩm không có mục tiêu rõ ràng      

 Sản phẩm có mục tiêu rõ ràng, hướng đến 1 

trong 3 nhóm đối tượng (người bệnh, nhân 

viên y tế, nhà quản lý) 

  

  

 Mục tiêu hướng đến 1 trong 3 nhóm đối 

tượng (người bệnh, nhân viên y tế, nhà quản 

lý) VÀ có mức độ tác động lớn: (1) đóng góp 

thiết thực trong cải cách hành chính, HOẶC 

(2) nâng cao chất lượng phục vụ, HOẶC (3) 

nâng cao chất lượng KCB. 

  

  

Tiêu chí 2. Tác giả của sản phẩm   

 Sản phẩm do đơn vị mua phần mềm để triển 

khai  
  

   

 Sản phẩm do ý tưởng của chính đơn vị và đặt 

hàng công ty phần mềm xây dựng 
  

  

 Sản phẩm do ý tưởng của chính đơn vị và do 

chính phòng CNTT của đơn vị xây dựng 
  

  



Tiêu chí 3. Tính sáng tạo của sản phẩm   

 Áp dụng nguyên bản của nơi khác (sản phẩm 

thương mại sẵn có trên thị trường không có 

tùy biến) 

  

   

 Áp dụng nguyên bản của nơi khác nhưng có 

cải tiến, điều chỉnh để phù hợp với điều kiện 

thực tế của đơn vị 

  

  

 Sản phẩm hoàn toàn là ý tưởng của đơn vị, 

xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của đơn vị 
  

  

Tiêu chí 4. Phạm vi triển khai của sản phẩm   

 Sản phẩm được triển khai thí điểm ở một 

khoa/phòng hoặc phạm vi ứng dụng chỉ phục 

vụ cho 1 vài khoa/phòng 

  

   

 Sản phẩm đang được triển khai ở phạm vi 

một số khoa/phòng nhưng chưa bao phủ 

toàn bộ các khoa/phòng của đơn vị 

  

  

 Sản phẩm được triển khai ở phạm vi toàn 

đơn vị, hoặc đã được nhân rộng ở đơn vị 

khác  

  

  

Tiêu chí 5. Nền tảng công nghệ để tạo ra sản 
phẩm 

 
 

 Sản phẩm được xây dựng dựa trên các nền 

tảng phổ biến như: Net frameword, Python, 

Java, Ruby, Microsoft SQL, Oracle… và hoạt 

động trên trường desktop. 

  

   

 Như trên, và có thêm các phiên bản hoạt 

động trên web, mobile hoặc có ứng dụng các 

công nghệ mã nguồn mở. 

  

  

 Ứng dụng các công nghệ tiên tiến như ứng 

dụng các thuật toán về máy học (Machine 

Learning), có tương tác, internet vạn vật 

trong y tế (IoMT), hệ thống thông tin địa lý 

(GIS: Geographic Information System), trí tuệ 

nhân tạo (AI: Artificial Intelligence), chuỗi 

khối (Blockchain), sử dụng nguồn dữ liệu 

  

  



lớn,… 

Tiêu chí 6. Giao diện của sản phẩm   

 Giao diện phức tạp cho người sử dụng, khó 

tương tác với các chức năng phần mềm 
  

   

 Giao diện đơn giản cho người sử dụng, tương 

tác dễ dàng với các chức năng của phần 

mềm,  

  

  

 Giao diện đơn giản, đẹp mắt, dễ tương tác 

các chức năng của phần mềm, hỗ trợ đa ngôn 

ngữ (Tiếng Việt, Anh, …) 

  

  

TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM   

  

Ngày……tháng……năm 2019 

Người chấm 

(Ký tên) 

 

 

 

 

 

 (Ghi rõ họ và tên) 


