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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến về chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19  

trong tình huống khẩn cấp  

 

         Thực hiện Giấy mời số 140/GM-BYT ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế tổ chức  

Hội nghị trực tuyến về chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19 trong tình 

huống khẩn cấp (Hội nghị do PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y 

tế chủ trì). Sở Y tế tổ chức các điểm cầu trực tuyến kết nối với điểm cầu của Bộ 

Y tế trong Hội nghị trực tuyến về chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19 

trong tình huống khẩn cấp, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 14h00’, ngày 11/5/2021 (thứ Ba).  

2. Địa điểm, thành phần: 

a)  Điểm cầu của Sở Y tế:   

- Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, Nhà D. 

- Thành phần:   

+ Lãnh đạo Sở Y tế; 

+ Chánh Văn phòng Sở Y tế;  

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

Thanh tra. 

b) Điểm cầu tại Bệnh viện đa khoa tinh: 

Thành phần:  

-  Bệnh viện đa khoa tỉnh:  

 + Lãnh đạo Bệnh viện;  

 + Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của bệnh viện. 

-  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Trưởng, phó 

khoa Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.  

-  Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố. 

b) Điểm cầu tại phòng họp trực tuyến của Trung tâm Viettel các huyện 

(10 huyện): 

- Thành phần:  

 + Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện;  
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 + Trưởng, phó các khoa, phòng liên quan thuộc Trung tâm Y tế huyện 

(giao Trung tâm lựa chọn mời).   

3. Nội dung 

- Giãn cách và cách ly trong bệnh viện; 

- Bệnh viện dã chiến; 

- Chiến lược về xét nghiệm; 

- Kiểm soát nhiễm khuẩn;  

- An toàn tiêm chủng vắc xin.   

4. Tổ chức thực hiện 

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

kỹ thuật, đảm bảo đường truyền ổn định.  

c) Các đơn vị trực thuộc trong thành phần dự hội nghị: 

Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện chủ động liên hệ với 

đơn vị Viettel trên địa bàn để chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, đảm bảo đường 

truyền ổn định. 

(Sở Y tế gửi tài liệu hội nghị (nếu có) qua Hê ̣ thống VNPT Ioffice trong 

“Văn bản nội bộ’’).  

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

 
 

Nơi nhận:  
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;  

- TTYT các huyện, thành phố;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Đài PTTH tỉnh (cử PV); 

- Báo Lạng Sơn (cử PV);  

- Viettel Lạng Sơn (Ph/h); 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT.  

TL.  GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 
 

Hoàng Văn Từ  
 

 


		2021-05-11T10:02:24+0700


		2021-05-11T10:07:52+0700


		2021-05-11T10:07:52+0700


		2021-05-11T10:07:52+0700




