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GIẤY MỜI 

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh 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 giao ban trực tuyến toàn tỉnh 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, 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; đại diện 

Chốt kiểm soát Covid-19 tại địa phương (Giao UBND các huyện, thành phố mời). 

* Điểm cầu các xã, phường, thị trấn 

Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, phường, 

thị trấn (Giao UBND các xã, phường, thị trấn mời). 

2. Nội dung 

- Đánh giá công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 từ kỳ 

giao ban trước đến nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt là việc 

quản lý các F, người đi và về từ vùng dịch, người có yếu tố dịch tễ tại các địa 

phương, đơn vị. 

- Bàn thống nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch:  

 + Xác định nhu cầu, số lượng người cách ly trong dịp tết của các địa 

phương; việc triển khai, mở rộng các cơ sở cách ly, khả năng sức chứa, dự kiến 

việc triển khai bệnh viện dã chiến; nhu cầu thiết yếu cần hỗ trợ cách ly.  



 + Việc đáp ứng xét nghiệm Covid-19; công tác mua sắm, bảo đảm thiết bị, 

vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.  

 + Hoạt động của các Chốt kiểm dịch Covid-19, khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị, đề xuất. 

 + Công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh tuyến biên giới. 

 + Việc tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tập trung 

đông người, vui chơi dịp Tết; việc đi lại của nhân dân. 

 + Việc áp dụng các hình thức cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế 

và tình hình thực tế của địa phương. 

 + Công tác thực hiện tiếp nhận, bàn giao, vận chuyển, theo dõi, giám sát y 

tế đối với người cách ly, hết hạn cách ly tập trung. 

 + Hoạt động của các tổ tự quản, phòng chống dịch thôn bản.  

+ Quân số trực tết, lịch trực tết của các lực lượng phòng, chống dịch.... 

3. Thời gian: 15h00’ ngày 01/02/2021 (Thứ Hai). 

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. 

- Điểm cầu các xã, phường, thị trấn: Phòng họp trực tuyến UBND các xã, 

phường, thị trấn. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Y tế báo cáo trung tâm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19. 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; đăng tải tài liệu cho điểm cầu các địa 

phương khai thác, sử dụng. 

 - Các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; tham gia ý 

kiến phát biểu, thảo luận theo nội dung Hội nghị. 

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

Hội nghị./. 

     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 
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