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GIẤY MỜI 

Họp trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách  

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
  

          

           Sở Y tế tổ chức Họp trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 16h00, ngày 07/5/2021 (thứ Sáu).  

2. Địa điểm, thành phần: 

1.1.  Điểm cầu của Sở Y tế:  Phòng họp tầng 3, Nhà D – Trụ sở Sở Y tế. 

- Thành phần:   

+ Lãnh đạo Sở Y tế, chủ trì;  

+ Trưởng, Phó các phòng: Nghiệp vụ Y Dược, Kế hoạch - Tài chính và 

Văn phòng; 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Đại diện lãnh đạo, Trưởng khoa Phòng 

chống bệnh truyền nhiễm; 

1.2. Điểm cầu tại phòng họp trực tuyến của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng (mỗi đơn vị tổ 

chức 01 điểm cầu): 

- Thành phần:  

+ Lãnh đạo bệnh viện. 

+ Trưởng, phó trưởng các khoa, phòng liên quan (Giao đơn vị lựa chọn 

mời). 

+ Thành phần của Trung tâm Y tế thành phố mời dự tại điểm cầu của 

Bệnh viện đa khoa tinh: Lãnh đạo trung tâm, 02 trường khoa/phòng liên quan 

(giao đơn vị lựa chọn mời).   

1.3. Điểm cầu tại phòng họp trực tuyến của Trung tâm Y tế các huyện 

(10 huyện): 

- Thành phần:  

  + Lãnh đạo trung tâm;  

  + Trưởng hoặc phó trưởng các khoa, phòng liên quan (giao Trung 

tâm lựa chọn mời).    

3. Nội dung 
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 - Cập nhật các văn bản chỉ đạo trong phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Thực hiện bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19. 

 - Công tác truy vết các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại địa  bàn phụ 

trách.  

 - Tình hình tiếp nhận, cách ly tại khu cách ly phòng chống dịch COVID-1 

các đơn vị y tế ( số giường hiện có, số đang cách ly, khả năng huy động tối đa 

....). 

- Phương án thực hiện cách ly khi tình hình dịch diễn biến trong thời gian 

tiếp theo. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Phòng Nghiệp vụ Y Dược: Chuẩn bị tài liệu cuộc họp, chuyển tài liệu 

cho Văn phòng để chuyển cho các đơn vị trực thuộc. 

b) Văn phòng: Phối hợp với Viettel Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về 

kỹ thuật, đảm bảo đường truyền ổn định. Tổ chức kiểm tra, chạy thử đường 

truyền với các điểm cầu của đơn vị trực thuộc vào hồi 15h30’, ngày 07/5/2021. 

c) Các đơn vị trực thuộc: 

- Các đơn vị có điểm cầu chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, đảm bảo 

đường truyền ổn định, bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại phòng họp trực tuyến trong 

thời gian chạy thử đường truyền và trong thời gian họp. 

- Chuẩn bị nội dung liên quan đến công tác tổ chức triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị, công tác quản lý truy vết người 

liên quan đến ổ dịch tại  bệnh viện Nhiệt đới, bệnh viện K... những khó khăn 

vướng mắc và đề xuất. 

Sở Y tế gửi tài liệu qua Hê ̣thống VNPT Ioffice trong “Văn bản nội bộ”. 

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

 
 

Nơi nhận:  
- Các bệnh viện tuyến tỉnh;  

- TTYT các huyện, thành phố;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Viettel Lạng Sơn (Ph/h); 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 
 

Hoàng Văn Từ  
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