
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:106/GM-SYT Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 7 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiến độ triển khai  

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc 
 

  

Căn cứ Giấy mời số 561/GM-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc “Hội 

nghị trực tuyến với các địa phương về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc”. 

 

SỞ Y TẾ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI: 
 

1. Chủ trì: Mời lãnh đạo UBND tỉnh đến tham dự và chủ trì. 

2. Thời gian: Từ 8h30, ngày 29/7/2021 (thứ Năm) 

3. Địa điểm: Điểm cầu Viettel - số 11 Lý Thường Kiệt, Tp Huế 

4. Thành phần tham dự: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Sở Y tế: đại diện lãnh đạo, phòng Nghiệp vụ Y. 

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ ngành: Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, 

Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Quân 

Y 268: đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tiêm vắn xin phòng COVID-

19 (02 người/đơn vị). 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: đại diện lãnh đạo, khoa phòng chống 

bệnh truyền nhiễm, cán bộ phụ trách công tác tiêm vắn xin phòng COVID-19 (03 

người/đơn vị) 

- Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố: đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ 

trách công tác tiêm vắn xin phòng COVID-19 (02 người/đơn vị). 

- Các cơ quan báo, đài địa phương. 

5. Nội dung Giao ban: (File đính kèm) 

* Sở Y tế xin gửi kèm Giấy mời số 561/GM-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế. 

Trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Viettel tỉnh TTH (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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