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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Thừa Thiên Huế, ngày 7 tháng 5 năm 2021 

  

GIẤY MỜI 

V/v tập huấn trực tuyến về quản lý khai báo y tế cho cán bộ y tế. 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

buổi giao ban phòng chống dịch Covid-19 buổi chiều ngày 4/5/2021, Sở Y tế 

phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn phần mềm khai 

báo y tế cho cán bộ y tế, cụ thể như sau: 

1. Nội dung 

Tập huấn triển khai sử dụng phần mềm khai báo y tế cho cán bộ y tế phục 

vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. 

2. Thành phần 

- Tại các điểm cầu họp trực tuyến: 

+ Điểm cầu Sở Y tế: do đồng chí Lê Viết Bắc – Phó Giám đốc Sở Y tế 

chủ trì; cùng cán bộ có liên quan của phòng Nghiệp vụ Y, Kế hoạch Tài chính, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

+ Điểm cầu 9 TTYT huyện, thị xã, thành phố: Lãnh đạo và cán bộ các 

khoa/phòng liên quan; cán bộ Trạm Y tế. 

- Giảng viên: mời cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Thời gian:  vào lúc 8h30’, ngày 08/5/2021 (sáng thứ 7). 

Các điểm cầu: Sở Y tế và các đơn vị họp trực tuyến bằng hệ thống 

Polycom RealPresence. 

 Nhận được Giấy mời đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham dự đúng thành 

phần và thời gian quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Như thành phần mời; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Phó Giám đốc (báo cáo); 

- Sở TT&TT (phối hợp); 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc  
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