
 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn điều trị và phòng, chống dịch bệnh          

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra 

 

Thực hiện Giấy mời số 60/GM-BYT ngày 05/02/2020 của Bộ Y tế về việc 

tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn điều trị và phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra với 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị chuẩn bị 

một số nội dung như sau: 

1. Thời gian:  Từ 08 giờ 00, ngày 08/02/2020 (Thứ bảy). 

2. Thành phần tham dự:    

2.1 Điểm cầu tại Tỉnh:  

- Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng/Phó Phòng: Nghiệp vụ Y,  KH-TC; 

- Ban Giám đốc, Trưởng các Khoa/Phòng (Kế hoạch tổng hợp, Truyền 

Nhiễm, Hồi sức tích cực, Khám bệnh, Xét nghiệm, Kiểm soát nhiễm khuẩn), Điều 

dưỡng trưởng bệnh viện, Khoa Truyền Nhiễm và Hồi sức tích cực: Bệnh viện đa 

khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Bệnh viện đa khoa 

Hạnh Phúc. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng khoa: 

Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Xét nghiệm, Truyền thông, Kiểm dịch Y tế Quốc tế.  

- Riêng Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên cử thành phần tham dự tại 

điểm cầu của Tỉnh. 

2.2 Điểm cầu tại huyện, thị, thành phố: 

- Trung tâm Y tế huyện, thị thành phố:  

+ Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng khoa/Phòng: Kế hoạch tổng hợp, Truyền 

Nhiễm, Hồi sức tích cực, Khám bệnh, Xét nghiệm, Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

Truyền thông. 

+ Thông báo cho Trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tham dự cùng. 

- Các bệnh viện đóng trên địa bàn: Ban Giám đốc, Trưởng các Khoa/Phòng 

(Kế hoạch tổng hợp, Truyền Nhiễm, Hồi sức tích cực, Khám bệnh, Xét nghiệm, 

Kiểm soát nhiễm khuẩn), Điều dưỡng trưởng bệnh viện, Khoa Truyền Nhiễm và 

Hồi sức tích cực.  

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số:  278  /GM-SYT An Giang, ngày 06 tháng  02  năm 2020 



3. Địa điểm:   

3.1 Điểm cầu tại Tỉnh: Tại Phòng họp truyền hình của Chi nhánh viễn 

thông Viettel (Số 269B Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang).  

3.2 Điểm cầu tại huyện, thị, thành phố: Tại Phòng họp truyền hình của 

Chi nhánh viễn thông Viettel (Giao Trung tâm Y tế huyện, thị thành phố làm đấu 

mối liên hệ). 

4. Nội dung: Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều 

trị viêm đường hô hấp cấp do nCoV. 

Đề nghị Giám đốc các đơn vị chỉ đạo thực hiện nội dung này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

(Đính kèm Giấy mời 60/GM-BYT) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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