
Trân trọng kính mời: Đại diện lãnh đạo các đơn vị Hội viên 

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, nhằm đánh giá chung về tình hình 

ứng dụng CNTT trong công tác quản lý KCB và phổ biến một số chính sách, pháp luật 

về an toàn, an ninh thông tin khi ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý, điều hành 

hoạt động KCB tại các cơ sở y tế tư nhân, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ 

chức “Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý khám, 

chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế tư nhân”. 

1.Thành phần tham dự Hội thảo:  

- Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; BHXH Việt Nam. 

- Đại diện lãnh đạo Sở, ban ngành Thanh Hóa. 

- Ban thường trực, Ban Chấp hành và các đơn vị hội viên Hiệp hội Bệnh viện tư 

nhân Việt Nam. 

- Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn FPT và một số đơn vị cung cấp giải pháp CNTT trong 

lĩnh vực y tế. 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông. 

2. Thời gian: 13h30, thứ 7 ngày 04 tháng 05 năm 2019. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà điều hành - Tổng công ty CP Hợp Lực, số 

595 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa 

Rất mong các đơn vị tham gia đầy đủ, đúng thành phần./. 

         Trân trọng cảm ơn! 

 TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH     

                          
Nguyễn Văn Đệ 

Ủy viên UB TW MTTQ Việt Nam 
Ban tổ chức đón tiếp các đại biểu ở xa về từ 15h, thứ 6 ngày 03/5/2019 

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, thành công tốt đẹp, đề nghị các đại biểu vui lòng xác nhận tham 

dự Hội nghị với Ms. Hằng:  0915 468 224 

HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN  

VIỆT NAM 

 

                     Số: 26 /GM - HH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

  Thanh Hóa, ngày 24 tháng  04  năm 2019 

 


