UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ Y TẾ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 26 háng 12 năm 2017

KHẨN
GIẤY MỜI
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác triển khai tin học hóa KCB BHYT
năm 2017
Để đánh giá, tổng kết tình hình triển khai thực hiện tin học hóa trong quản
lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017, đồng
thời nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh trên toàn quốc, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến theo Công văn số
7290 ngày 20/12/2017;
Ban Giám đốc Sở Y tế kính mời:
- Sở Y tế: Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chức năng;
- BHXH tỉnh: Đại diện Lãnh đạo và Phòng Công nghệ thông tin, Phòng
Giám định BHYT;
- Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Anh Đức, các
Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố: Đại diện Lãnh
đạo và các Cán bộ lãnh đạo phụ tráchCông nghệ thông tin, Phòng Kế hoạch tổng
hợp,Phòng Tài chính kế toán;
- Các Phòng khám đa khoa tư nhân có khám chữa bệnh BHYT: Đại diện
Lãnh đạo và các Cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin, Tài chính kế toán.
1. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế;
2. Thời gian: ½ ngày, từ 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm
2017;
3. Điểm cầu:
- Tại Hà Nội: Hội trường tầng 2,Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
(VNPT), Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tại Tiền Giang: Hội trường Sở Y tế.
Đề nghị các đại biểu dự họp đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trong thư mời;
- Lưu: VT, NVY.
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