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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 Chủ tịch 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 Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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; 

- 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 TT-ĐT 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). 

2. Thời gian: 15h00’ ngày 03/02/2021 (Thứ Tư). 

3. 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. 

4. 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. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo công tác quản lý hoạt động 

xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, khu vực biên giới. 

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

chuyên gia người nước ngoài có tay nghề cao làm việc trên địa bàn tỉnh; tình 

hình công dân của tỉnh lao động ở nước ngoài và có nhu cầu trở về địa phương 

dịp Tết. 

 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác quản lý hoạt động văn 

hoá, thể thao, du lịch, lễ hội... trong phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo 

của tỉnh. 

 - Sở Giao thông vận tải báo cáo công tác đảm bảo an toàn phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 trong các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. 

 - Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc triển khai thực hiện công tác 

truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhân dân. 

 - UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống 

dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt việc thực hiện khuyến cáo 5K của 

Bộ Y tế; công tác điều tra, truy vết, xác định các F, người đi và về từ vùng dịch, 

người có yếu tố dịch tễ; công tác quản lý cách ly y tế tại các khách sạn, cơ sở 

lưu trú, hộ gia đình trên địa bàn. 

 - 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 tại 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 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                               

 

 Phạm Hồng Thái 
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