
BỘ Y TẾ 

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG 

Số:           /DP-YTCC 

V/v thay đổi điểm cầu địa phương 

cho Hội nghị trực tuyến ngày 

23/10/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2020 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ngày 20/10/2020, Bộ Y tế đã ban hành Giấy mời số 787/GM-BYT về việc 

tham dự “Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói 

chung và phòng, chống dịch COVID-19 trong mùa đông năm 2020 và mùa xuân 

năm 2021” vào sáng ngày 23/10/2020 (Thứ Sáu). Tuy nhiên, để bảo đảm kết nối 

đường truyền cho Hội nghị trực tuyến, Cục Y tế dự phòng xin gửi Quý Sở về 

việc thay đổi điểm tại địa phương, cụ thể sẽ diễn ra tại điểm cầu của 63 Sở Y tế 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các nội dung khác vẫn như trong Giấy 

mời số 787/GM-BYT ngày 20/10/2020 của Bộ Y tế. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

  - Văn phòng Bộ (để phối hợp thực hiện); 

  - Văn phòng Cục (để phối hợp thực hiện); 

  - TTYTDP, CDC, TTKDYTQT, TT TTGDSK; 

  - Lưu: VT, YTCC. 

 

  CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Đặng Quang Tấn 
 

KHẨN 


		2020-10-22T08:42:38+0700
	Đặng Quang Tấn
	Bộ Y tế


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-10-22T09:37:48+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Y tế dự phòng<yteduphong@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-10-22T09:37:58+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Y tế dự phòng<yteduphong@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-10-22T09:38:02+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Y tế dự phòng<yteduphong@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




