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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________

________________________________________________

Số:484 /GM-SYT

Điện Biên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên;
- Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên;
- Phòng khám đa khoa Thanh Hải;
- Phòng khám đa khoa Bình An
- Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Chương trình công tác ngành Y tế năm 2021, Sở Y tế tổ chức Hội nghị
trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động công tác y tế quý I và phương hướng nhiệm vụ
trọng tâm qu II năm 2021, Sở Y tế kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị.
1. Thời gian
1/2 ngày, khai mạc hồi 14h00 phút, ngày 09/4/ 2021 (Thứ sáu).
2. Địa điểm
Tại Phòng họp Trực tuyến, Hội trường Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên và
điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
3. Thành phần
* Điểm cầu tại Hội trường Văn Phòng Sở Y tế:
Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế.
- Lãnh đạo Sở Y tế; Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế;
- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng Sở Y tế;
- Lãnh đạo: Chi cục Dân số - KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
Trường Cao đẳng Y tế; các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Phòng Giám định Bảo hiểm Xã hội tỉnh
- Đại diện lãnh đạo: Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo: Phòng khám đa khoa Thanh Hải; Phòng khám đa khoa Bình An
* Điểm cầu tại các bệnh viện tuyến tỉnh:
Lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng, điều dưỡng trưởng
của các khoa, phòng của bệnh viện.
Riêng Bệnh viện Tâm thần dự cùng với điểm cầu Bệnh viện phổi.
* Điểm cầu tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:
- Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế;
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- Đại diện lãnh đạo và cán bộ Giám định Bảo hiểm Xã hội;
- Lãnh đạo Trung tâm Y tế, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng, điều dưỡng
trưởng của các khoa, phòng của Trung tâm; Đại diện lãnh đạo: Các phòng khám đa
khoa khu vực, các Trạm y tế xã, phường, thị trấn.
4. Tài liệu liên quan đến Hội nghị
Báo cáo dự thảo đánh giá kết quả hoạt động công tác y tế quý I năm 2021 và
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2021 của Ngành đã được đăng tải trên
Website của Sở Y tế tại địa chỉ: http://soytedienbien.gov.vn. Đề nghị các đơn vị tra cứu
để in ấn tài liệu.
Các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị với Sở Y tế đề nghị gửi về văn phòng Sở Y tế
(Đ/c Nguyễn Hồng Thanh Phó chánh VP) trước ngày 08/4/2021 để tổng hợp và có kiến trả
lời trong hội nghị giao ban.
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cử phóng viên tham dự Hội nghị giao ban để đưa tin)
Lãnh đạo Sở Y tế kính mời các đồng chí tới dự đầy đủ, đúng thành phần, thời
gian nêu trên ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng chức năng, Sở Y tế;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phạm Giang Nam

3

CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị trực tuyến công tác y tế 3 tháng đầu năm 2021
(Kèm theo giấy mời số
/GM-SYT, ngày tháng năm 2021)
Thời gian

Nội dung

Người trình bày

13h30 -14h00 Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu

Văn phòng

14h00 -14h10 Khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Lãnh đạo Sở Y tế

Báo cáo công tác Y tế quý I và nhiệm vụ trọng tâm
qu II năm 2021.
Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 và tình hình thực hiện công tác KCB, KCB
14h50 -15h10
BHYT quý I năm 2021 (Tập trung vào các tồn tại về
công tác PCD, KCB).
Báo cáo công tác quản l Dược quý I năm 2021
15h10 -15h20 (Tập trung vào các tồn tại về công tác quản l
Dược).
14h10 -14h50

15h20 -15h30 Công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19

Văn phòng Sở Y tế
Phòng Nghiệp vụ Y
Sở Y tế
Phòng Nghiệp vụ
Dược Sở Y tế
Trung tâm kiểm soát
bệnh tật

15h30 -15h40 Giải lao
15h40 -15h50

Định hướng các vấn đề cần thảo luận trong Hội
nghị.

15h50 -16h40 Thảo luận
16h40-17h00

Kết luận và Bế mạc Hội nghị

Giám đốc Sở Y tế
- Chủ trì: Giám đốc
Sở Y tế
- Các đại biểu
Giám đốc Sở Y tế

Các phòng chức năng Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chuẩn bị báo
cáo tham luận trong Hội nghị về các lĩnh vực: Phòng chống dịch, khám chữa bệnh,
Dược và Tiêm vắc xin phòng chống Covid-19. Đề nghị gửi báo cáo tham luận về Văn
thư Văn phòng Sở Y tế vào ngày 06/4/2021 để in và đăng tải tài liệu trên Website của
Sở Y tế phục vụ cho Hội nghị./.
i chú: Các phòng chức năng, Sở Y tế chuẩn bị báo cáo tham luận trong Hội nghị về
các lĩnh vực: Dược, khám chữa bệnh. Đề nghị gửi báo cáo tham luận về Văn phòng Sở
Y tế vào ngày 06/4/2019 để in và đăng tải tài liệu trên Website của Sở Y tế phục vụ cho
Hội nghị./.

