UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số : 112 /TM-SYT

Tiền Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THƠ MỜI
Thực hiện Quy chế làm việc của Sở Y tế. Sở Y tế tổ chức họp giao ban trực
tuyến quí II năm 2019 như sau:
Thành phần:
- Sở Y tế: Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng, Trung tâm mua
sắm công ngành Y tế và Công đoàn ngành;
- Các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và các xã
giáp ranh Tp Mỹ Tho: Đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo phòng Kế
hoạch tổng hợp;
- Các đơn vị trực thuộc trên địa bàn các huyện, thị xã: Ban Giám đốc và
lãnh đạo các khoa, phòng;
- Đại diện Phòng Y tế huyện, thị.
Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: lúc 08 giờ ngày 27/6/2019 (thứ năm, buổi sáng)
- Địa điểm:
+ Tại Hội trường Sở Y tế đối với các đơn vị đóng trên địa bàn thành
phố Mỹ Tho, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao & BP và Phòng khám
Quân dân y;
+ Tại Trung tâm Viễn thông huyện, thị xã hoặc Trung tâm y tế (do
TTYT thỏa thuận với Viễn thông huyện, thị) đối với các đơn vị trên địa
bàn huyện và thị xã;
Kinh phí:
- Kinh phí đi lại do đơn vị tự cân đối.

- Kinh phí thuê hội trường, thiết bị họp trực tuyến: Sở Y tế chi trả.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tham dự đầy đủ. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị
xem trước bảng tổng hợp báo cáo, kiến nghị, đề xuất của đơn vị sau khi Văn
phòng Sở Y tế tổng hợp xong và gửi lại cho các đơn vị qua Văn phòng điện tử./.

Nơi nhận:
- BGĐ SYT;
- Các phòng, TT mua sắm công của ngành - SYT;
- Công Đoàn ngành y tế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Y tế huyện, thị;
- Viễn Thông Tiền Giang (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử SYT;
- Lưu: VT.

