
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB–SYT 
 

             Phú Thọ, ngày       tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO SỐ 2 

Về việc tổ chức Hội nghị khoa học ngành y tế Phú Thọ năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 506/KH-SYT, ngày 08/3/2021 của Sở Y tế về việc tổ chức 

Hội nghị khoa học ngành y tế Phú Thọ năm 2021, Sở Y tế Phú Thọ dự kiến tổ chức Hội 

nghị khoa học ngành y tế Phú Thọ trong quý IV năm 2021. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế đã nhận được bài đăng ký tham dự Hội nghị 

của 09 đơn vị (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, BV đa khoa tỉnh, BV Sản nhi, BV 

YDCT&PHCN, BV Tâm thần, TTYT Thanh Thuỷ, trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, 

trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, Công ty CP sáng kiến nâng cao sức khoẻ quốc tế Việt 

Nam (VNHI)); với tổng số 47 bài báo cáo (trong đó có 15 bài báo cáo tổng quan/chuyên 

đề, 32 đề tài nghiên cứu khoa học); thuộc 13 lĩnh vực: Hồi sức cấp cứu và chống độc, Nội 

khoa, Nhi khoa, Tâm thần, Gây mê hồi sức, Ung bướu, Đột quỵ, Ngoại khoa, Y dược cổ 

truyền, Dược, Dinh dưỡng, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Công nghệ thông tin. 

Tuy nhiên đến nay dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, các địa 

phương, đơn vị đang tập trung cao độ để triển khai các hoạt động chủ động ứng phó với 

các tình huống dịch có thể xuất hiện trên địa bàn. Bởi vậy, Sở Y tế ghi nhận và đánh giá 

cao các đơn vị đã tích cực tham gia gửi bài. 

Để đảm bảo an toàn và ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở 

Y tế đề nghị như sau: 

1. Các đơn vị tiếp tục rà soát và gửi bài theo hướng dẫn tại Thông báo số 729/TB-

SYT, ngày 01/4/2021 về việc tổ chức Hội nghị khoa học ngành y tế Phú Thọ năm 2021 

(Thông báo số 1). 

2. Tùy theo diễn biến tình hình dịch COVID-19, Sở Y tế sẽ lựa chọn thời điểm 

thích hợp để tổ chức Hội nghị và có thông báo sau. 

Trong quá trình gửi bài báo cáo tham dự Hội nghị có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

liên hệ: BS Phạm Thị Việt Dung, CV Phòng Nghiệp vụ Y và Quản lý hành nghề, Sở Y tế 

Phú Thọ (Điện thoại: 0988459225; Gmail: dung241287@gmail.com). 

Sở Y tế trân trọng thông báo để các đơn vị biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị y tế trong toàn ngành (để th/hiện); 

- Các phòng thuộc Sở (để th/hiện); 

- Hội Y dược tỉnh, Hội Điều dưỡng tỉnh,  

Hội Đông y tỉnh, CLB thầy thuốc trẻ tỉnh; 

- Các trường CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh;                    

- Các CTy dược, vật tư -TTBYT trên toàn tỉnh; 

- Các đối tác CNTT: Viettel PT, VNPT PT, 

Vietsen, Soft Mart, PACS Việt Mỹ, PACS 

VNHI...; 

- GĐ, các PGĐ SYT (để b/cáo); 

- Lưu: VT, NVY&QLHN. 

KT.GIÁM ĐỐC 
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Lê Quang Thọ 
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