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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

 

Để triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế 

tổ chức Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(Chương trình chi tiết gửi kèm).Thực hiện giấy mời số 141/GM-BYT ngày 

03/3/2021 của Bộ Y tế mời dự Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19. 

 Sở Y tế trân trọng kính mời:  

………………………………………................................……....………… 
 

Tới dự “Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” 

1. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Thanh Long 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Thời gian:  Từ 08h30’, ngày 06/3/2021 (thứ bảy). 

3. Địa điểm:  

* Điểm cầu tuyến tỉnh: Hội trường tầng 3 - Sở Y tế Lai Châu, Tổ 22, 

Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu. 

* Điểm cầu tuyến huyện: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Viettel các huyện. 

4. Thành phần: 

4.1. Điểm cầu tuyến tỉnh: 

- Lãnh đạo Sở Y tế. 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng - Sở Y tế: Nghiệp Vụ y, Nghiệp 

Vụ dược, Kế hoạch tài chính, Văn phòng. 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi tỉnh:  

+ Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện.  

          + Trưởng  phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

+ Đại diện Lãnh đạo trung tâm.  

+ Trưởng  phòng Kế hoạch tổng hợp. 

          + Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm. 

- Trung tâm y tế Dự phòng Thành phố: 



+ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm. 

+ Trưởng  phòng Kế hoạch tổng hợp. 

+ Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS. 

+ Trạm trưởng các trạm y tế xã/ phường, thị trấn. 

4.2. Điểm cầu tuyến huyện:  

+ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm. 

+ Trưởng  phòng Kế hoạch tổng hợp. 

+ Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS. 

Giao TTYT các huyện: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Viettel các huyện để 

bố trí phòng họp và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị tại các 

điểm cầu.  

Sở Y tế kính mời đồng chí tới dự đúng thời gian và thành phần./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Viettel Lai Châu (phối hợp); 

- TTYT các huyện/thành phố (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                  Bùi Tiến Thanh  
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