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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số ngành Y tế 
 

Thực hiện Văn bản số 2202/GM-SYT ngày 11/11/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Nam Định mời dự hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số ngành Y tế. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

a. Tại điểm cầu UBND huyện (Phòng họp Tầng 2 - nhà A2 - UBND 

huyện) mời: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Đoàn TNCS HCM huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao huyện; 

- Lãnh đạo và công chức, viên chức các cơ quan: phòng Y tế, Trung tâm Y 

tế, Bệnh viện Đa khoa huyện; 

- Thành viên Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện 

Hải Hậu (Theo Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2022 của Ban Chỉ đạo về 

chuyển đổi số huyện Hải Hậu). 

- Lãnh đạo, cán bộ VNPT huyện. 

- Đại diện các Phòng khám Đa khoa: Đình Cự, Huy Liệu, Nam Âu, Kim 

Thành, 248, Tâm Phúc, Hưng Phát và Trường Phúc; 

b. Tại điểm cầu các xã, thị trấn (Phòng họp trực tuyến của các xã, thị trấn) 

mời: 

- Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 

- Cán bộ, công chức xã, thị trấn; 

- Các Trạm Y tế xã, thị trấn và Bệnh viện Phục hồi chức năng tại địa phương; 

- Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng; 

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

Tới dự Hội nghị phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số ngành Y tế 

*Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2022 (Thứ Hai) 

Mời các đại biểu dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ! 

Đường link phát trực tiếp Hội nghị trên nền tảng Cốc Cốc và các nền tảng 

mạng xã hội theo phụ lục đính kèm bên dưới. 

Yêu cầu: 

- Trung tâm Viễn thông Hải Hậu kiểm tra và đảm bảo kỹ thuật đường truyền 

phát tín hiệu trong thời gian diễn ra hội nghị.  

- UBND các xã, thị trấn: 
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+ Mời các thành phần thuộc xã, thị trấn tham dự hội nghị và chuẩn bị tốt các 

điều kiện để đảm bảo yêu cầu, chất lượng hội nghị (Thời gian kiểm tra đường 

truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh với điểm cầu của tỉnh từ 08h00 đến 11h00 

ngày 14/11/2022). Đầu mối đảm bảo truyền hình trực tuyến: Ông Trần Đăng 

Thuận, Quyền Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, số điện thoại: 0941562999.  

+ Thực hiện việc thông báo trên Hệ thống đài truyền thanh để người dân, 

doanh nghiệp trên địa bàn biết và tham dự hội nghị qua Link trực tuyến (có bản tin 

ngắn đính kèm bên dưới). 

 - Điện lực Hải Hậu đảm bảo đủ nguồn điện để phục vụ Hội nghị ở các điểm 

cầu trực tuyến.  

Đề nghị các đại biểu dự hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cổng TTĐT huyện;  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Nguyên 
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DANH SÁCH 

Kênh phát trực tiếp Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho 

ngành Y tế 

1. Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Nam Định, địa chỉ truy cập: 

https://chuyendoiso.namdinh.gov.vn/; 

2. Kênh mạng xã hội Facbook của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ 

truy cập: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064637144592; 

3. Kênh You tube Chuyển đổi số Nam Định, địa chỉ truy cập: 

https://www.youtube.com/channel/UCItjv6AnVDrivZBQc4epkgg; 

4. Trang chủ Trình duyệt Cốc Cốc, địa chỉ truy cập: https://coccoc.com/. 

 

BẢN TIN NGẮN 

Phát trên đài truyền thanh cấp xã 

Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 

với Sở Y tế và các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Tập đoàn 

VNPT Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hội nghị được tổ chức vào 14h00 ngày 

14/11/2022 (Thứ 2). Các đại biểu dự hội nghị sẽ được nghe các giảng viên, chuyên 

gia truyền đạt, phổ biến những kiến thức quan trọng về chuyển đổi số ngành Y tế. 

UBND xã… xin được thông báo và kính mời bà con nhân dân tham dự hội nghị 

thông qua hình thức trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.  

Để xem trực tuyến hội nghị kính đề nghị bà con nhân dân từ máy tính hoặc 

điện thoại smartphone truy cập địa chỉ Link trực tuyến của hội nghị trên Chuyên 

trang Chuyển đổi số tỉnh Nam Định, địa chỉ truy cập: 

https://chuyendoiso.namdinh.gov.vn/. 

https://chuyendoiso.namdinh.gov.vn/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064637144592
https://www.youtube.com/channel/UCItjv6AnVDrivZBQc4epkgg
https://coccoc.com/
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