
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /GM-SYT      Lạng Sơn,  ngày       tháng 01 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 
Dự “Hội nghị hướng dẫn triển khai Phần mềm quản lý người nhập cảnh 

trong phòng, chống dịch COVID-19” 

 Thực hiện Giấy mời số 72/GM-BYT ngày 26/01/2021 của Bộ Y tế mời 

dự “Hội nghị hướng dẫn triển khai Phần mềm quản lý người nhập cảnh trong 

phòng, chống dịch COVID-19”. 

Sở Y tế mời các thành phần dự “Hội nghị hướng dẫn triển khai Phần mềm 

quản lý người nhập cảnh trong phòng, chống dịch COVID-19”, do Bộ Y tế chủ 

trì, cụ thể như sau: 

1. Thời gian:  14h30, ngày 28/01/2021 (Thứ Năm).  

2. Thành phần, địa điểm 

a) Thành phần:  

* Sở Y tế và đơn vị trực thuộc: 

-  Ông Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế, chủ trì;  

- Trưởng, Phó các phòng: Nghiệp vụ Y Dược, Kế hoạch - Tài chính; 

- Văn phòng (cán bộ Công nghệ thông tin); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Giám đốc; Đại diện Khoa phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm; Cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin); 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế (Lãnh đạo Trung tâm, Đại diện Khoa 

Kiểm dịch Y tế , Khoa Quản lý sức khỏe);  

- Bệnh viện đa khoa tỉnh (Đại diện lãnh đạo); 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố (Đại diện lãnh đạo, Khoa phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm; Cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin). 

* Các Sở, ngành liên quan (có giấy mời riêng). 

b) Địa điểm: Phòng họp trực tuyến  tầng 3, nhà D – Sở Y tế. 

3. Nội dung 

Phổ biến, hướng dẫn triển khai Phần mềm quản lý người nhập cảnh trong 

phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Tổ chức thực hiện 
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- Phòng Nghiệp vụ Y Dược: Liên hệ với Phòng Tổng hợp thuộc Văn 

phòng Bộ Y tế để lấy tài liệu hội nghị (nếu có).  

- Văn phòng: Chuẩn bị phòng họp, phối hợp với Viettel Lạng Sơn chuẩn 

bị các điều kiện về kỹ thuật đường truyền;  

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự hội nghị./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Viettel Lạng Sơn;  

- Báo Lạng Sơn;  

- Website Sở Y tế;  

- Lưu: VT, VP, NVYD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lý Kim Soi    
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