
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-SYT Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Họp trực tuyến đảm an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19  

đơṭ 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Laṇg Sơn 

 

Nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 đơṭ 

1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Laṇg Sơn, Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến, cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian:  08h00, ngày 23/4/2021 (Thứ Sáu).  

2. Thành phần, địa điểm 

a) Điểm cầu tại Phòng họp trực tuyến, tầng 7, Chi nhánh Viettel Lạng 

Sơn (Đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) 

Thành phần:  

- Đống chí Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ trì;  

- Chánh Văn phòng Sở Y tế;  

- Trưởng, phó các phòng: Nghiệp vụ Y Dược, Kế hoạch Tài chính – Sở Y 

tế;  

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật: Giám đốc; Trưởng, phó khoa Khoa 

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;  

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố.  

b) Điểm cầu tại phòng họp trực tuyến của Trung tâm Y tế các huyện (10 

huyện:  

Thành phần:  

-  Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện; 

- Trưởng, phó trưởng các khoa, phòng liên quan (Giao Giám đốc Trung 

tâm Y tế các huyện mời).  

(Đơn vị nào cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, đường truyền không ổn định thì 

chủ động liên hệ với đơn vị Viettel trên địa bàn để dự họp tại điểm cầu Viettel 

của huyện).  

3. Nội dung 

Triển khai công tác chuyên môn đảm bảo tiến độ, an toàn trong tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 đơṭ 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Laṇg Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện 
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a) Văn phòng:  

Phối hợp với Chi nhánh Viettel Lạng Sơn chuẩn bị phòng họp trực tuyến 

và các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo tốt cho cuộc họp.  

b) Trung tâm Y tế các huyện: 

- Chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của đơn vị.  

- Các đơn vị có điểm cầu chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, bố trí cán bộ 

kỹ thuật trực tại phòng họp trực tuyến trong thời gian chạy thử đường truyền và 

trong thời gian diễn ra hội nghị. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự hội nghị./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Đài PTTH tỉnh (cử PV); 

- Báo Lạng Sơn (cử PV);  

- Viettel Lạng Sơn (Ph/h); 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lý Kim Soi 
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