
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN MẮT 

 

 Số:           /BVM-ĐD-QLCL-CNTT 

V/v tham dự Hội thảo tập huấn  

chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống 

COVID-19 tại cộng đồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

              Bình Định, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

 

  Kính gửi:  

- Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam; 

- Sở Y tế Bình Định. 

 

 Thực hiện Công văn số 3337/SYT-NVY ngày 31/8/2021 của Sở Y tế Bình 

Định về việc tham dự Hội thảo tập huấn chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống 

COVID-19 tại cộng đồng. Bệnh viện Mắt Bình Định đã triển khai thực hiện như 

sau: 

1. Lập danh sách cán bộ, viên chức tham dự Hội thảo (Có danh sách kèm 

theo) 

2. Thông báo đến các học viên đăng ký bằng cách quét mã QR code hoặc 

link finyuri.com/taphuanpk và nhập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn (chú ý cung 

cấp ảnh thẻ và ảnh bằng cấp chuyên môn kèm theo và đăng kí tham gia trước giờ 

khai mạc 24 tiếng để nhận đường dẫn tham dự). Nội dung cụ thể theo file Thư mời 

đính kèm 

 Bệnh viện Mắt kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận:              KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo BV; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu VT, Phòng ĐD-QLCL-CNTT. 
 

 

 

                          Phạm Chí Thanh 
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