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GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Kính gửi:.......................................................................................................................................................................... 

                                           ............................................................................................................................................................................. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh; Văn phòng UBND 

tỉnh kính mời đồng chí dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19: 

          1. Thành phần 

* Điểm cầu của tỉnh 

- Chủ trì: Đ/c Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;  

 - Giám đốc: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

(CDC), Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh; 

 - Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh. 

* Điểm cầu các huyện, thành phố 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố (Giao 

UBND các huyện, thành phố mời). 

2. Nội dung 

Đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong thời qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.  

3. Thời gian: 15h00’ ngày 08/12/2020 (Thứ Ba). 

4. Địa điểm 

- Điểm cầu của tỉnh: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. 

- Điểm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, 

thành phố. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Y tế báo cáo công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

làm tài liệu hội nghị; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo các 

điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. 



 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tình hình quản lý hoạt động 

xuất, nhập cảnh tại cửu khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới. 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình thực hiện cách ly y tế tại các 

cơ sở cách ly tập trung của tỉnh do đơn vị quản lý. 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 - Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách. 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình quản lý lao động, 

chuyên gia người nước ngoài có tay nghề cao vào làm việc trên địa bàn tỉnh. 

- UBND huyện Mường Tè báo cáo dự kiến phương án đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện 

Mường Tè lần thứ 4, năm 2020. 

- Các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, 

thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ 

được phân công, đồng thời tham gia ý kiến phát biểu, thảo luận tại cuộc họp. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh kính mời đồng chí tới 

dự họp./. 

     Nơi nhận: 
    - Như thành phần; 

    - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

    - VP UBND tỉnh: V, CB, QT; 

    - Lưu: VT, VX2. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                               

 

 

 Vũ Huy Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-UBND ngày       /12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu) 

STT Nội dung  Đơn vị thực hiện 

1 Công tác tổ chức Văn phòng UBND tỉnh 

2 

Báo cáo công tác triển khai phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới. 

Sở Y tế 

3 
Báo cáo tình hình quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh tại 

cửu khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh 

4 
Báo cáo tình hình thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở 

cách ly tập trung của tỉnh do đơn vị quản lý. 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

5 
Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

6 

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện vận tải 

hành khách. 

Sở Giao thông vận tải 

7 

Báo cáo tình hình quản lý lao động, chuyên gia người 

nước ngoài có tay nghề cao vào làm việc trên địa bàn 

tỉnh. 

Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội 

8 

Báo cáo phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc 

huyện Mường Tè lần thứ 4, năm 2020. 
UBND huyện Mường Tè  

9 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thuộc lĩnh 

vực, nhiệm vụ được phân công. 

Các sở, ban, ngành, địa 

phương. 

10 Ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu tại các điểm cầu. Đại biểu tại các điểm cầu 

11 Kết luận cuộc họp 

Đ/c Tống Thanh Hải - Phó 

Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban chỉ đạo 

tỉnh. 

 

Ghi chú: Tuỳ theo tình hình thực tế, Chủ trị hội nghị sẽ điều chỉnh nội dung cho 

phù hợp. 
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