UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 537 /GM-SYT

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2021

GIẤY MỜI
Tham dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:.......................................................................................................
Thực hiện Văn bản số 274/GM-BYT ngày 14/4/2021 của Bộ Y tế về việc
Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sở Y tế
tỉnh Điện Biên (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
của tỉnh), trân trọng kính mời quý đại biểu đến tham dự Hội nghị trực tuyến, cụ
thể như sau:
1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 08h30 phút, ngày 16/4/2021 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm, thành phần tham dự
a) Địa điểm
Tại phòng họp trực tuyến Hội trường Sở Y tế, tổ 14, phường Mường
Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
b) Thành phần
- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh
- Lãnh đạo Sở Y tế
- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông
- Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
- Lãnh đạo các Phòng: Nghiệp vụ Y, Dược, KHTC - Sở Y tế
- Bệnh viện đa khoa tỉnh (01 đại diện lãnh đạo Bệnh viện; 01 đại diện lãnh
đạo Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ).
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (01 đại diện lãnh đạo Trung tâm; 01 đại
diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; 01 đại diện Khoa phòng, chống
bệnh truyền nhiễm).
- Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Cổng
thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dự, đưa tin hội nghị.
3. Nội dung (Chi tiết tại Chương trình đính kèm)
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Ghi chú:
- Giao Văn phòng Sở Y tế chủ động liên hệ Chi nhánh viễn thông Viettel
Điện Biên chuẩn bị Hội trường, đảm bảo kết nối đường truyền với điểm cầu
Trung ương.
- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chuẩn bị báo cáo công tác phòng
chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và Báo cáo kết quả tiêm vắc xin COVID19 đợt 1 trên địa bàn tỉnh, để sao in phát cho các đại biểu tham dự hội nghị;
chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay nhanh để tổ chức Hội nghị đảm bảo các quy
định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Sở Y tế trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng
thành phần với địa điểm và thời gian như trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo SYT;
- Văn phòng SYT;
- Chi nhánh viễn thông Viettel Điện Biên (p/h);
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Phạm Giang Nam
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CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

THỰC HIỆN

08h30 - 08h40

Tuyên bố lý do, giới thiệu
đại biểu

Văn phòng Bộ Y tế

08h40 - 08h55

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Thanh Long,
Bộ trưởng Bộ Y tế

08h55 - 09h15

Công tác phòng, chống dịch
COVID-19

Cục Y tế dự phòng

09h15 - 09h35

Công tác tiêm chủng vắc xin
COVID-19

Chương trình Tiêm chủng
mở rộng Quốc gia

09h35 - 09h55

Công tác an toàn tiêm chủng
vắc xin phòng dịch COVID-19

Cục Quản lý,
Khám chữa bệnh

09h55 - 10h45

Thảo luận, kiến nghị, đề xuất
của các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu
tham dự Hội nghị

10h45 - 11h00

Phát biểu kết luận

GS.TS. Nguyễn Thanh Long,
Bộ trưởng Bộ Y tế

* Thông tin liên hệ về kết nối đường truyền (0934.760.352)
* Về nội dung tài liệu sẽ đăng lên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế
https://moh.gov.vn/ sau Hội nghị thông tin liên hệ (0969.081.919).

