
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

Số:        /SYT-VP 

V/v tham gia ý kiến Đề án ứng dụng 

và phát triển Công nghệ thông tin Y 

tế thông minh tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2021-2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày        tháng  7  năm 2021 

Kính gửi: 
 

 - Các Sở: Sở Thông tin và truyền thông; Kế hoạch đầu tư, Tài 

chính; Tư Pháp; Nội vụ; Lao động thương binh và xã hội; 

Nông nghiệp và PTNT; Bảo hiểm xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố; 

  

Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc ban hành 

chương trình công tác của UBND tỉnh Lai Châu năm 2021.  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Y tế đã tham mưu xây dựng 

dự thảo Quyết định ban hành Đề án “Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin 

Y tế thông minh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025”. 

Để nội dung dự thảo Quyết định đảm bảo phù hợp, sát với điều kiện thực tế 

trước khi trình qua phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 8/2021, Sở Y tế trân 

trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết 

định. 

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Y tế ( qua Văn phòng 

sở) trước ngày 20/7/2021, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ hòm thư công vụ: 

vp.soyt@laichau.gov.vn. 

                 (Có dự thảo Quyết định và Đề án kèm theo) 

Rất mong sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (B/c); 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Thế Phong 
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