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UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 
Số: 217 /GM-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           

            Lai Châu, ngày 24 tháng 8 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Họp trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng, chống  

dịch Covid-19 tỉnh tháng 8 (tuần thứ 35)  

 

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

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

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kính mời đồng chí dự họp 

trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tháng 8 (tuần 

thứ 35).                                  

          1. Thành phần 

* Điểm cầu của tỉnh 

 - Kính mời: Đ/c Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban chỉ đạo tỉnh; 

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

ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; 

 - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; 

 - 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 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

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

2. Nội dung 

Giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo nhiệm 

vụ của Ban chỉ đạo. 

3. Thời gian: 14h00’ ngày 26/8/2020 (Thứ Tư). 

4. Địa điểm 
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- 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 

- Sở Y tế chuẩn bị báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban 

chỉ đạo tỉnh kể từ khi xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ 2 đến nay, nhiệm vụ trong 

thời gian tới; báo cáo tóm tắt trình bày tại cuộc họp. Chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh đảm bảo tài liệu và 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 kiểm tra, kiểm soát, 

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

 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo công tác quản lý chuyên gia, 

người lao động có tay nghề cao là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm 

việc tại tỉnh theo quy định. 

 - Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết 

quả cài đặt ứng dụng Bluezone theo chỉ đạo. 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới đảm 

bảo an toàn và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo thực trạng công tác xét nghiệm 

và đề xuất phương án xét nghiệm khẳng định SARS-COV-2 tại tỉnh đáp ứng yêu 

cầu phòng, chống dịch bệnh hiện nay. 

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

chuẩn bị nội dung theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, tham gia ý kiến phát 

biểu, thảo luận tại cuộc họp, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc và đề xuất 

nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

- Giao UBND các huyện, thành phố mời đại biểu tham dự họp tại điểm cầu 

các huyện, thành phố theo thành phần. 

Ban chỉ đạo tỉnh kính mời đồng chí dự họp đúng thời gian và thành phần./. 
 

     Nơi nhận: 
    - Như thành phần; 

    - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

    - BQL Trung tâm HCCT tỉnh; 

    - VP UBND tỉnh: V, CB, QTTV; 

    - Lưu: VT, VX2, BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Thanh Hải 
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CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP 
(Kèm theo Giấy mời số: 217 /GM-BCĐ ngày  24/8/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh) 

STT Nội dung  Đơn vị thực hiện 

1 Công tác tổ chức Văn phòng UBND tỉnh 

2 

Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban 

chỉ đạo tỉnh kể từ khi xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ 

2 đến nay, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Sở Y tế 

3 

Báo cáo tình hình kiểm tra, kiểm soát, quản lý người 

xuất, nhập cảnh tại cửu khẩu, đường mòn, lối mở, khu 

vực biên giới. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng 

4 

Báo cáo công tác quản lý chuyên gia, người lao động 

có tay nghề cao là người nước ngoài nhập cảnh vào 

Việt Nam, làm việc tại tỉnh theo quy định. 

Sở Lao động TB&XH 

5 
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả cài 

đặt ứng dụng Bluezone theo chỉ đạo. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

6 
Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới đảm bảo 

an toàn và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

7 

Báo cáo thực trạng công tác xét nghiệm và đề xuất 

phương án xét nghiệm khẳng định SARS-COV-2 tại 

tỉnh đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch hiện nay. 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

8 

Phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự họp theo chức 

năng, nhiệm vụ, tập trung vào những khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Chủ trì điều hành 

9 
Ý kiến phát biểu của đ/c Trưởng ban, đ/c Phó Trưởng 

ban Thường trực BCĐ tỉnh. 
Chủ trì điều hành 

9 Kết luận cuộc họp 

Đ/c Giàng Páo Mỷ - Ủy 

viên TW Đảng, Bí thư 

Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh 

 

Ghi chú:  

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế 

trong ngày 25/8/2020. 

- Tuỳ theo tình hình thực tế, Chủ trì cuộc họp sẽ điều chỉnh cho phù hợp. 
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