
HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN  

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    19   /GM-BVTN Thanh Hóa, ngày   23   tháng   3   năm 2021 

GIẤY MỜI 

 Thực hiện kế hoạch công tác của Ban Thường trực Hiệp hội Bệnh viện tư nhân 

Việt Nam về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021; Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Hiệp hội BVTN Việt 

Nam và Cục CNTT Bộ Y tế về thúc đẩy chuyển đổi số y tế trong hệ thống y tế tư 

nhân và một số nội dung quan trọng khác. 

 Ban Thường trực Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam trân trọng kính mời 

đại biểu hội viên tới dự hội nghị, cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự: 

- Lãnh đạo UBTW MTTQ Việt Nam, Phòng TM-CN Việt Nam, Bộ Y tế, 

BHXH Việt Nam. 

- Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, Sở Y tế Thanh Hoá, BHXH Thanh Hoá. 

- Ban Thường trực Hiệp hội BVTN Việt Nam, toàn thể đơn vị hội viên Hiệp 

hội. 

- Đại diện một số đơn vị cung ứng phần mềm, ứng dụng CNTT lĩnh vực y tế. 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông. 

2. Thời gian: Hai ngày (Thứ 6, thứ 7) 09-10/4/2021. (Ban tổ chức bắt đầu đón 

tiếp đại biểu về dự hội nghị từ 10h ngày 09/4/2021) 

3. Nội dung: Chương trình chi tiết kèm theo. 

4. Địa điểm: Khách sạn Vinpearl Thanh Hoá. Số 27 Trần Phú, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hoá. 

Để công tác chuẩn bị, đón tiếp được chu đáo, Ban Tổ chức bố trí nơi ăn nghỉ cho 

quý đại biểu về dự hội nghị, đề nghị quý đại biểu vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Mrs. 

Hoàng Yến – Chánh văn phòng Hiệp hội: 0962846789 hoặc  Mrs. Hoàng Hằng – CV Văn 

phòng Hiệp hội: 0915468224. 

Trân trọng kính mời! 

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 
TS. Nguyễn Văn Đệ 

Uỷ viên UBTW MTTQ Việt Nam 



 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;  

Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Hiệp hội BVTN Việt Nam và Cục CNTT Bộ Y tế  

về thúc đẩy chuyển đổi số y tế trong hệ thống y tế tư nhân 

02 ngày 09 và 10/4/2021 - Khách sạn Vinpearl Thanh Hoá 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 09/4/2021 

10h00 – 11h30 Đón tiếp đại biểu tại Khách sạn Vinpearl 

11h30 – 13h30 Đại biểu dự tiệc trưa 

13h30 – 17h00 Đại biểu đi thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động bệnh viện tư nhân và 

thăm một số điểm du lịch tâm linh tại Thanh Hoá. 

17h30 – 20h00 Đại biểu dự tiệc Gala Dinner 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 10/4/2021 

7h30 – 8h00 Đón tiếp và giới thiệu đại biểu 

8h00 – 8h15 Khai mạc Hội nghị 

8h15 – 8h30 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021 của Hiệp hội BVTN Việt Nam 

8h30 – 8h45 Phát biểu của Lãnh đạo BHXH Việt Nam về chương trình phối hợp 

hoạt động và làm rõ các chính sách về BHYT 

8h45 – 9h00 Phát biểu của Lãnh đạo Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Y tế phát biểu 

tham luận về chuyển đổi số y tế tại Việt Nam. 

 

9h00 – 10h00 

Tham luận về giải pháp triển khai Phần mềm PACS và Bệnh án điện 

tử trong công tác khám, chữa bệnh và hội viên chia sẻ kinh nghiệm 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

 

10h00 – 10h30 

Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội BVTN Việt Nam và Cục Công nghệ 

Thông tin - Bộ Y tế trong việc thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số khu 

vực y tế tư nhân 

Ký kết hợp đồng giữa các cơ sở y tế với đơn vị cung cấp dịch vụ phần 

mềm. 

10h30 – 10h45 Trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực đối với 

sự phát triển y tế tư nhân Việt Nam. 

10h45 – 11h00 Trao chứng nhận hội viên mới. 

11h00 – 11h30 Bế mạc và kết thúc. 

11h30 – 12h20 Đại biểu dự tiệc trưa. 

 

 


