
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

Số:              /GM-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2018 

 

 

GIẤY MỜI 

Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 
 

Thực hiện Thông báo số 351/TB-SYT ngày 27/12/2017; Kế hoạch số 

23/KH-SYT ngày 01/3/2018; Kế hoạch số 173/KH-SYT ngày 20/12/2017 của Sở 

Y tế về việc công bố cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3,4 

năm 2017; Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2018; Kế hoạch truyền 

thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018. Nhằm 

thực hiện DVCTT đạt hiệu quả, đồng thời nâng cao tuyên truyền sử dụng 

DVCTT trong quá trình vận hành thực hiện các TTHC, Sở Y tế trân trọng mời 

tham dự tập huấn: 

 

1. Thành phần tham dự: 

 Sở Y tế: Đại diện Ban Giám đốc; Các phòng chức năng Sở Y tế; Bộ 

phận một cửa. 

 Đơn vị trực thuộc: CCVC phụ trách công tác hướng dẫn TTHC và Bộ 

phận CNTT; 

 Đại diện Phòng Y tế huyện, thành phố; 

 Đại diện Phòng khám đa khoa; 

 Đại diện Công ty Dược. 
 

2. Thời gian: 09h00 ngày 09/4/2018. 
 

3. Địa điểm: Phòng họp 1 - Tầng 3, Sở Y tế. 
 

4. Nội dung:  

 Tập huấn, hướng dẫn đăng ký và giải quyết hồ sơ qua mạng; 

 Giải đáp các vướng mắc trong quá trình vận hành DVCTT; 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng, các thành phần liên 

quan chuẩn bị nội dung thảo luận và tham dự tập huấn đầy đủ. Đồng thời, kính 

đề nghị công ty BKAV tham gia hỗ trợ Sở Y tế trong quá trình tập huấn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự;  

- Ban Lãnh đạo SYT; 

- Công ty BKAV; 

- Lưu: VT, VP. 

    TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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