
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v cung cấp thông tin tuyên truyền 

trên Đặc san Bệnh viện chuyên đề 

“Đẩy mạnh chuyển đổi số trong 

ngành Y tế” 

 

              An Giang, ngày    tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  

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

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân. 

 

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030” và Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 09 

tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về “Chương trình chuyển đổi số tỉnh An 

Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; 

Nhằm mục đích đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các 

nội dung liên quan tới chuyển đổi số trong ngành Y tế, đặc biệt là trong tình 

hình dịch COVID-19. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế triển khai Đặc 

san Bệnh viện với chuyên đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Y tế”, Sở Y 

tế yêu cầu các đơn vị y tế trong tỉnh phối hợp cung cấp thông tin, tham gia giới 

thiệu tuyên truyền cụ thể như sau: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh 

với phóng viên của Đặc san Bệnh viện khi liên hệ công tác.  

 2. Nội dung: Theo nội dung Văn bản số 205/KCB-VP ngày 02/3/2022 của 

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế về việc Cung cấp thông tin tuyên truyền 

trên Đặc san Bệnh viện chuyên đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Y tế”. 

 3. Trong quá trình chuẩn bị nội dung, vui lòng liên hệ trực tiếp với cán bộ 

phụ trách: Lê Phượng, số điện thoại: 0946 741 618. 

Yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
 - Như trên; 

 - Đặc san Bệnh viện - Cục QLKCB Bộ Y tế; 

 - BGĐ Sở Y tế; 

 - Lưu: VT, NVY. 

(Đính kèm CV số 205/KCB-VP) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 

                                             
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-21T16:17:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-21T16:18:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-21T16:19:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




