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SỞ Y TẾ 

  

Số: 1064/SYT-VP 
 

V/v thay đổi ứng dụng họp,  

hội nghị trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 

    - Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 

 - Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; 

     - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

  

 Hiện nay Sở Y tế đã chuyển đổi sử dụng chương trình Skype for Business 

(bản quyền của Microsoft) để tổ chức họp, hội nghị trực tuyến; đồng thời nâng cấp 

đường truyền Internet để đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh ổn định trong các 

cuộc họp trực tuyến với các đơn vị tuyến tỉnh, huyện.  

Để triển khai cho các điểm cầu họp trực tuyến của tỉnh, huyện, thị, Tp, đề 

nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo thực hiện một số việc sau: 

1. Gởi danh sách cán bộ kỹ thuật phụ trách họp trực tuyến: Họ tên, số điện 

thoại di động, email cá nhân (lưu ý cho số điện thoại di động phải là số điện thoại có 

đăng ký Zalo để được thêm vào nhóm cho tiện liên hệ và thông báo).Nếu đơn vị có 

nhiều cán bộ kỹ thuật phụ trách phòng họp trực tuyến thì cũng cho thông tin liên hệ 

như trên. 

2. Tải chương trình Skype for Business và cài đặt trên máy tính sử dụng họp 

trực tuyến của đơn vị. 

3. Ngày thứ ba 23/4/2019 vào lúc 15 giờ: đề nghị các cán bộ kỹ thuật kết nối 

lại bằng chương trình Zoom Cloud Meeting với Sở Y tế để hướng dẫn chuyển đổi 

sử dụng chương trình Skype. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Diệp Quốc Trung, điện thoại 0906966838 và file mềm 

danh sách cán bộ kỹ thuật gửi trước ngày 23/4/2019 cho email: 

diepquoctrung@yahoo.com 

Trân trọng kính chào./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thiện Nhân 

 

mailto:diepquoctrung@yahoo.com

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-04-19T10:46:21+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




