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SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 124/GM-SYT Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 9 năm 2021 

 
GIẤY MỜI 

Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm cập nhật dữ liệu Khu cách ly 

tập trung và số liệu thu dung, điều trị COVID-19 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, nhằm cập 

nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống Huế S, Sở Y tế  phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn 

trực tuyến triển khai phần mềm cập nhật dữ liệu Khu cách ly tập trung và số liệu thu 

dung, điều trị COVID-19 cho các đơn vị liên quan như sau: 

1. Thành phần mời:  

 a) Tại điểm cầu Sở Y tế 
 * Sở Y tế:  

 - Lãnh đạo Sở Y tế tham dự và chỉ đạo. 

 - Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên liên quan: Phòng NVY, Phòng KH-TC. 

 * Trung tâm Giám sát, Điều hành đô thị thông minh:  

 - Mời lãnh đạo trung tâm làm báo cáo viên và chuyên viên liên quan 

 * Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch covid-19 tỉnh: 

 - Lãnh đạo Tổ và cán bộ liên quan 

 * Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm. 

 - Khoa Xét nghiệm: Lãnh đạo và nhân viên, bộ phận trả lời kết quả PCR 

 * Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

 - Chủ nhiệm Quân Y – Phòng Hậu cần và CBCS liên quan 

 * Khung cách ly tập trung: 

 - Cán bộ theo dõi, nhập dữ liệu các đối tượng cách ly tập trung của các T 

 - Cán bộ công nghệ thông tin (cần mang theo Máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh (nếu có)). 

 - Cán bộ phụ trách y tế 

 - Các Khung: 

+ T1.1 (Trường quân sự tỉnh-Xã Thủy Bằng, TP Huế) 

+ T3 (Trường ĐT-PT Nguồn nhân lực NH TMCP CT VN, Phú Thượng, TP Huế) 

+ T4 (Trường nghiệp vụ Thuế phân hiệu Thừa Thiên Huế, Phú Thượng, TP Huế) 

+ T6 (Ký túc xá Trường Bia – Đại học Huế- 42 Nguyễn Khánh Toàn, TP Huế) 

+ T7 (Trường THPT Dân tộc Nội trú- Số 03 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế) 

+ Khu Resort Sun and Sea ( Phường Thuận An, TP Huế)  

+ Khách sạn Century (49 Lê Lợi, TP Huế) 

+ Khách sạn Điện Biên (7 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế) 

 b) Tại điểm cầu 09 TTYT huyện/thị xã/thành phố: 

- Điểm cầu TTYT TP Huế: 

+ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm. 

+ Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ: Lãnh đạo và nhân viên phụ trách báo cáo. 

 Cán bộ công nghệ thông tin (cần mang theo Máy tính bảng hoặc điện thoại thông 

minh (nếu có)). 

KHẨN 
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 + T Ký túc xá phường Hương Sơ - TP Huế: Cán bộ theo dõi, nhập dữ liệu các 

đối tượng cách ly tập trung; Cán bộ phụ trách y tế. 

- Điểm cầu TTYT A Lưới: 

+ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm. 

+ Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ: Lãnh đạo và nhân viên phụ trách báo cáo. 

 + Cán bộ công nghệ thông tin (cần mang theo Máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh (nếu có)). 

 + T dân sự huyện A Lưới (Trạm Y tế thị trấn A Lưới) 

+ T Thủy Điện (Xã Hồng Thượng, A Lưới) 

+ T xã Phú Vinh (Xã Phú Vinh, A Lưới) 

Cán bộ theo dõi, nhập dữ liệu các đối tượng cách ly tập trung; Cán bộ phụ trách y tế. 

- Điểm cầu TTYT Phú Lộc: 

+ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm. 

+ Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ: Lãnh đạo và nhân viên phụ trách báo cáo. 

 + Cán bộ công nghệ thông tin (cần mang theo Máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh (nếu có)). 

 + T Trường mầm non Hương Mai (Thôn Diêm Trường 1, Xã Vinh Hưng) 

 + T Lộc Bình (CS1, CS 2 - Nhà nghĩ thôn Tân An Hải, Lộc Bình) 

 + T quân dân Cảnh Dương (Nhà khách quân nhân Lộc Vĩnh, Cảnh Dương) 

 + T Trường mầm non Sao Mai_Lộc Trì  

+ T Trường mầm non Lộc Bình 

Cán bộ theo dõi, nhập dữ liệu các đối tượng cách ly tập trung; Cán bộ phụ trách y tế. 

- Bệnh viện Điều trị COVID-19 Chân Mây: Lãnh đạo, Trưởng kíp Y tế, Cán bộ 

theo dõi, nhập dữ liệu báo cáo các F0 

- Điểm cầu TTYT Phong Điền: 

+ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm. 

+ Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ: Lãnh đạo và nhân viên phụ trách báo cáo. 

 + Cán bộ công nghệ thông tin (cần mang theo Máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh (nếu có)). 

+ T Phòng khám Điền Hải: Cán bộ theo dõi, nhập dữ liệu các đối tượng cách ly 

tập trung; - Cán bộ phụ trách y tế. 

- Điểm cầu TTYT Hương Thủy: 

+ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm. 

+ Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ: Lãnh đạo và nhân viên phụ trách báo cáo. 

 + Cán bộ công nghệ thông tin (cần mang theo Máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh (nếu có)). 

+ T5 (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Đại học Huế; Phường Phú Bài): Cán 

bộ theo dõi, nhập dữ liệu các đối tượng cách ly tập trung; - Cán bộ phụ trách y tế. 

 + Khung T2-F0: Lãnh đạo, Trưởng kíp Y tế, Cán bộ theo dõi, nhập dữ liệu báo 

cáo các F0 

- Điểm cầu TTYT Nam Đông, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang: 

+ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm. 

+ Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ: Lãnh đạo và nhân viên phụ trách báo cáo. 

 + Cán bộ công nghệ thông tin (cần mang theo Máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh (nếu có)). 

Cán bộ theo dõi, nhập dữ liệu các đối tượng cách ly tập trung; Cán bộ phụ trách y tế. 
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 - Điểm cầu Bệnh viện Hương Sơ (Phổi–Da Liễu)&Điểm cầu Bệnh viện Bình Điền 

+ Ban Lãnh đạo Bệnh viện 

+ Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ: Lãnh đạo và nhân viên phụ trách báo cáo. 

 + Cán bộ công nghệ thông tin (cần mang theo Máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh (nếu có)). 

+ Trưởng kíp Y tế, Cán bộ theo dõi, nhập dữ liệu báo cáo các F0 

    2.Nội dung tập huấn: 

- Hướng dẫn triển khai Hệ thống phần mềm công tác cập nhật dữ liệu Khu cách 

ly tập trung và Số liệu thu dung, điều trị COVID-19 (Đại diện Trung tâm IOC tỉnh).  

 - Thực hành và thảo luận. 

3. Thời gian: 8h00’ ngày 14/9/2021 (Thứ Ba) 

- Giao nhiệm vụ: Văn phòng Sở Y tế chuẩn bị hội trường tại Sở Y tế và liên hệ 

VNPT để chuẩn bị các điểm cầu đơn vị, Phòng Kế hoạch – Tài Chính phối hợp chuẩn 

bị nội dung, Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp thực hiện và thông báo thành phần. 

* Lưu ý:  

- Các Khung, các đơn vị thu dung điều trị F0 và lãnh đạo các đơn vị chỉ cử những 

cán bộ vòng ngoài, an toàn trong phòng chống lây nhiễm tham dự tập huấn.  

Đề nghị các đơn vị sắp xếp công việc và tham dự đúng thời gian, thành phần./.  

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
-  Như thành phần mời; 
-  Lưu: VT, NVY. 

 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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