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GIẤY MỜI 

 

Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến kiến thức về chuyển đổi số ngành Y tế 

 

Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số ngành Y 

tế trên địa bàn huyện; UBND huyện Trực Ninh kính mời. 
 

1. Thành phần: 

Tại điểm cầu huyện( phòng họp trụ sở UBND huyện). 

 - Đồng chí Hà Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện: Chủ trì điểm cầu; 

 - Lãnh đạo, cán bộ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện phụ trách lĩnh vực 

chuyển đổi số; 

 - Đại diện các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn huyện; 

 - Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao, Đoàn thanh niên huyện; 

 - Thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số huyện; 

 - Lãnh đạo, cán bộ VNPT huyện. 

Tại điểm cầu xã, thị trấn( phòng họp trụ sở UBND xã, thị trấn). 

 - Đại diện lãnh đạo UBND: Chủ trì điểm cầu; 

 - Công chức thuộc UBND, Trạm Y tế xã, thị trấn; 

 - Đại diện tổ công nghệ số cộng đồng; 

 - Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương. 

 (Đề nghị UBND xã, thị trấn mời thành phần của đơn vị). 

 2. Thời gian: 14 giờ ngày 14/11/2022 (thứ Hai) 

3. UBND huyện giao: 

-  Phòng Y tế chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị. 



- Văn phòng HĐND- UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại các điểm cầu; kiểm tra 

đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh từ 8 giờ ngày 14/11/2022. 

 - Trung tâm viễn thông, điện lực Trực Ninh theo chức năng bảo đảm kỹ thuất, 

đường truyền phát tín hiệu, nguồn điện phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí./. 
                                                                                                          
Nơi nhận : TL. CHỦ TỊCH 
- Như trên; CHÁNH VĂN PHÒNG 
- BBT Cổng thông tin điện tử huyện;  
- Lưu: VT;  
  
  
  
  

Nguyễn Xuân Phương 
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