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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /MH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

               Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 02 năm 2020 

MỜI HỌP TRỰC TUYẾN 

Kính gửi:  

 - Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các bệnh viện: Đa khoa tỉnh, ĐKKV Phúc Yên, Sản -Nhi, 

Y dược cổ truyền, Phục hồi chức năng, Tâm thần; 

- Các bệnh viện: Quân y 109, Giao thông vận tải Phúc Yên, 

74 Trung ương Phúc Yên, Hữu nghị Lạc Việt; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế 9 huyện, thành phố. 

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn điều trị và phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) với 63 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sở Y tế mời các đơn vị tham dự Hội nghị 

nêu trên, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08h00, thứ Bảy ngày 08/02/2020. 

2. Địa điểm, thành phần mời dự 

2.1. Điểm cầu Phòng họp trực tuyến Viettel Vĩnh Phúc 

a) Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 6, tòa nhà Viettel Vĩnh Phúc, số 

01 khu đô thị Chùa Hà, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

b) Thành phần: 

- Sở Y tế mời: Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng: Nghiệp vụ y; Nghiệp 

vụ dược; Kế hoạch tài chính; Văn phòng. 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh mời: Giám đốc bệnh viện; Trưởng các khoa 

/phòng: Kế hoạch tổng hợp; Khám bệnh; Hồi sức tích cực; Truyền nhiễm; Xét 

nghiệm vi sinh. 

- Các Bệnh viện khác mời: Giám đốc bệnh viện; Trưởng các khoa/phòng: 

Kế hoạch tổng hợp; Khám bệnh; Hồi sức cấp cứu; Truyền nhiễm. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật mời: Giám đốc Trung tâm; Trưởng các 

khoa/phòng: Kế hoạch nghiệp vụ; Phòng chống bệnh truyền nhiễm; Xét nghiệm; 

Truyền thông. 

2.2. Điểm cầu Phòng họp trực tuyến Viettel các huyện, thành phố 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố mời: Ban Giám đốc, Trưởng các 

khoa/phòng: Kế hoạch tổng hợp; Khám bệnh; Hồi sức cấp cứu; Truyền nhiễm 

Truyền thông; Trưởng Trạm y tế các xã/phường/thị trấn. 
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3. Công tác chuẩn bị 

- Giao Văn phòng Sở liên hệ với Viettel Vĩnh Phúc chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ Hội nghị; gửi thông tin về người chủ trì Hội nghị (họ tên, chức vụ) và số 

lượng người tham gia tại điểm cầu của tỉnh về điểm cầu Trung ương. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cử cán bộ đến dự và đưa tin Hội nghị. 

- Tài liệu Hội nghị sẽ được đăng tải trước ngày 08/02/2020, các đơn vị tải 

về tại Cổng thông tin điện tử của Sở (http://soyt.vinhphuc.gov.vn). 

Yêu cầu các đơn vị cử cán bộ dự họp đầy đủ và đúng giờ./. 

   Nơi nhận: 

   - Như kính gửi; 

   - Tỉnh ủy; UBND tỉnh (để b/c); 

   - Đc Vũ Việt Văn PCT UBND tỉnh (để b/c); 

   - Ban Tuyên giáo TU; 

   - Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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