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SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-SYT Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị bảo đảm an toàn phòng chống Covid-19  

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng  

 

         Thực hiện Giấy mời 75/GM-BYT ngày 24/3/2021 của Cục Quản lý khám, 

chữa bệnh - Bộ Y tế tham dự Hội nghị bảo đảm an toàn phòng chống Covid-19  

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng.  

Sở Y tế tổ chức điểm cầu trực tuyến kết nối với điểm cầu của Bộ Y tế 

trong Hội nghị bảo đảm an toàn phòng chống Covid-19 tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng do Bộ Y tế chủ trì, cụ thể như sau: 

1. Thời gian:  08h30, ngày 26/3/2021 (Thứ  Sáu).  

2. Địa điểm, thành phần: 

1.1.  Điểm cầu tại Sở Y tế:  Phòng họp tầng 3, Nhà D – Trụ sở Sở Y tế. 

 Thành phần:   

- Lãnh đạo Sở Y tế, chủ trì;  

- Trưởng, phó phòng Nghiệp vụ Y Dược; 

- Chánh Thanh tra Sở Y tế. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tât: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Trưởng, phó 

khoa Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

1.2. Điểm cầu tại phòng họp trực tuyến của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng 

(mỗi bệnh viện tổ chức 01 điểm cầu): 

Thành phần:  

- Lãnh đạo bệnh viện; 

- Các thành phần khác: Các đơn vị căn cứ nội dung hội nghị tập huấn, 

giao Thủ trưởng đơn vị mời các thành phần liên quan dự hội nghị.   

- Thành phần của Trung tâm Y tế thành phố mời dự tại điểm cầu của 

Bệnh viện đa khoa. 

1.3. Điểm cầu tại phòng họp trực tuyến của Trung tâm Y tế các huyện 

(mỗi TTYT tổ chức 01 điểm cầu): 

Thành phần:  

- Lãnh đạo trung tâm;  
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- Các thành phần khác: Các đơn vị căn cứ nội dung hội nghị tập huấn, giao 

Thủ trưởng đơn vị mời các thành phần liên quan dự hội nghị.   

(Đơn vị nào cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, đường truyền không ổn định thì 

chủ động liên hệ với đơn vị Viettel trên địa bàn để dự hội nghị tại điểm cầu 

Viettel của huyện).  

3. Nội dung  

a) Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng Vắc xin Covid-19. 

b) Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng Vắc xin Covid-19 của 

AstraZeneca (Quyết định số 1624/QĐ-BYT, ngày 18/3/2021). 

c) Hướng dẫn xử trí phản ứng sau tiêm chủng (Thông tư 51/2017/TT- 

BYT ngày 19/12/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Văn phòng:  

- Phối hợp với Viettel Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, tổ 

chức kiểm tra, chạy thử đường truyền với các điểm cầu của đơn vị trực thuộc 

vào hồi 15h00',  ngày 25/3/2021. 

- Tiếp nhận tài liệu hội nghị từ Bộ Y tế (nếu có) chuyển các đơn vị dự hội 

nghị (trong Văn bản nội bộ - Hệ thống VNPT Ioffice).  

b) Các đơn vị trực thuộc: 

- Các đơn vị có điểm cầu chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, bố trí cán bộ 

kỹ thuật trực tại phòng họp trực tuyến trong thời gian chạy thử đường truyền và 

trong thời gian diễn ra hội nghị. 

- Tiếp nhận tài liệu hội nghị do Sở Y tế chuyển trên Hệ thống VNPT 

Ioffice. 

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

 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng; 

- Đài PTTH tỉnh (cử PV); 

- Báo Lạng Sơn (cử PV);  

- Viettel Lạng Sơn (Ph/h); 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 
 

Hoàng Văn Từ  
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