
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ  

Số:          /GM-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

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

 

Triển khai 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 năm 2022. Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông và các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Tập đoàn VNPT Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển 

đổi số ngành Y tế. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức: 01 buổi, từ 14 giờ, ngày 14/11/2022 (thứ hai). 

2. Hình thức tổ chức:  
- Trực tiếp kết hợp với trực tuyến thông qua Hệ thống hội nghị truyền hình 

trực tuyến của tỉnh. Trực tiếp tại điểm cầu phòng họp Sở Y tế và trực tuyến đến 10 

điểm cầu tại phòng họp của UBND cấp huyện, 226 điểm cầu tại phòng họp của 

UBND cấp xã. 

- Phát trực tiếp trên nền tảng Cốc Cốc và các nền tảng mạng xã hội. 

3. Thành phần, địa điểm: 

a. Tại điểm cầu Sở Y tế: Hội trường tầng 5, Sở Y tế Nam Định (Địa chỉ: Số 

14 Trần Thánh Tông, phường Thống nhất, TP Nam Định). 

Trân trọng kính mời 

+ Chủ trì: Đồng chí Trần Trung Kiên - Giám đốc Sở Y tế Nam Định; 

+ Ông Nguyễn Trường Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ 

Y tế; 

+ Ông Đặng Tùng Anh - Phó giám đốc Trung tâm Chính phủ số, Cục 

Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông; 

+ Đại diện Tập đoàn VNPT Việt Nam và Lãnh đạo, cán bộ liên quan của 

VNPT Nam Định; 

+ Sở Y tế: Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; 

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Lãnh đạo Sở và cán bộ liên quan của 

Phòng CNTT, Trung tâm CNTT&TT; 

+ Tỉnh đoàn Nam Định: Lãnh đạo Tỉnh đoàn và cán bộ liên quan; 

+ Các đồng chí cán bộ, công chức của các sở, ngành là thành viên Tổ giúp 

việc Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh và Thành viên đội Nòng cốt Chuyển 

đổi số của tỉnh; 

+ 02 Chi cục và các đơn vị y tế tuyến tỉnh tại địa bàn TP Nam Định: Đại 

diện lãnh đạo và cán bộ liên quan. (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phân công cán 

bộ chuyên trách truyền thông ghi hình, đưa tin). 

+ Phóng viên Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh (để đưa tin). 

b. Tại Điểm cầu 10 huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến của UBND 

các huyện, thành phố. 

Trân trọng kính mời: 



 

 

+ Lãnh đạo UBND huyện/TP: Chủ trì điểm cầu; 

+ Lãnh đạo, cán bộ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện/TP, Bệnh viện đa 

khoa huyện Hải Hậu. 

+ Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương; 

+ Lãnh đạo các cơ quan: Huyện đoàn; Văn phòng UBND; Phòng VHTT; 

Trung tâm VHTTTT cấp huyện; 

+ Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số cấp huyện và 

Thành viên đội Nòng cốt Chuyển đổi số của tỉnh; 

+ Lãnh đạo, cán bộ VNPT cấp huyện; 

c. Tại điểm cầu 226 xã, phường, thị trấn: Phòng họp trực tuyến của 

UBND các xã, phường, thị trấn. 

Trân trọng kính mời: 

+ Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn: Chủ trì điểm cầu; 

+ Cán bộ, công chức thuộc UBND cấp xã; 

+ Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Bệnh viện Phục hồi chức năng tại 

địa phương; 

+ Thành viên đội Nòng cốt Chuyển đổi số của tỉnh; 

+ Đồng chí Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng; 

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

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

mạng xã hội sẽ được chia sẻ khi có thông tin chính thức. 

Đề nghị lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Nam Định phân 

công đầu mối phối hợp, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật tổ chức Hội nghị. 

Sở Y tế trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị! 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Báo Nam Định; (để đưa tin); 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: KHTC,VT. 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Minh 
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