
 

 

BỘ Y TẾ 

 

 

Số:         /GM-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Tham dự “Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh 

nói chung và phòng, chống dịch COVID-19  

trong mùa đông năm 2020 và mùa xuân năm 2021” 

 

Bộ Y tế trân trọng kính mời: ………………………………….….….…… 

Tới dự “Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói 

chung và phòng, chống dịch COVID-19 trong mùa đông năm 2020 và mùa xuân năm 

2021” (Chương trình gửi kèm theo). 

1. Chủ trì: Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó Trưởng Ban 

chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19. 

2. Thời gian: Từ 8h30, ngày 23/10/2020 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm, thành phần mời dự: 

3.1. Điểm cầu Trung ương (Tại Phòng họp 1/G3/Nhà B, Bộ Y tế) 

 - Lãnh đạo Bộ Y tế; 

 - Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế: Văn phòng Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, 

Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược, 

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và Vụ Trang 

thiết bị - Công trình y tế; Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 

Trung ương; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương. 

 3.2. Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh (Tại Phòng họp truyền hình của Chi nhánh 

viễn thông Viettel tại TP. Hồ Chí Minh) 

 - Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí 

Minh, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. 

Hồ Chí Minh, Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 

Kiểm dịch Y tế quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí 

Minh. 

 3.3. Điểm cầu địa phương (Phòng họp truyền hình của Chi nhánh viễn thông 

Viettel tại 62 tỉnh, thành phố) 

 - Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; 

lãnh đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn 

trùng trên địa bàn tỉnh, thành phố; lãnh đạo và cán bộ các Trung tâm: Y tế dự 

phòng/Kiểm soát bệnh tật, Truyền thông giáo dục sức khỏe, Kiểm dịch Y tế quốc tế 

(nếu có). 

(Lưu ý: Các đại biểu tham dự đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh)./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời dự; 

- Đ/c Q. Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Tập đoàn Viettel (để phối hợp); 

- Lưu: VT, DP. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói chung 

và phòng, chống dịch COVID-19 

 trong mùa đông năm 2020 và mùa xuân năm 2021  

(Ngày 23 tháng 10 năm 2020) 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

08h00 - 08h30 Đón tiếp đại biểu 
Ban tổ chức tại các 

điểm cầu 

08h30 - 08h35 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 

TS. Hoàng Minh Đức, 

Phó Cục trưởng Cục Y 

tế dự phòng 

08h35 - 08h50 

- Phát biểu khai mạc Hội nghị 

- Phổ biến nội dung Chỉ thị của Bộ 

Y tế về công tác phòng chống dịch 

mùa đông - xuân 

Đ/c Đỗ Xuân Tuyên, 

Thứ trưởng Bộ Y tế 

08h50 - 09h20 

- Hướng dẫn giám sát phòng chống 

COVID-19 

- Hướng dẫn thành lập và hoạt 

động Tổ phòng chống COVID-19 

cộng đồng 

PGS.TS. Trần Như 

Dương, Phó Viện 

trưởng Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung ương 

09h20 - 09h50 

Hướng dẫn phòng chống dịch 

COVID-19 tại khu cách ly tập 

trung dân sự 

Lãnh đạo Cục Quản lý 

môi trường y tế 

09h50 - 10h20 
Hướng dẫn công tác lấy mẫu, xét 

nghiệm COVID-19 

PGS.TS. Lê Thị Quỳnh 

Mai, Phó Viện trưởng 

Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương 

10h20 - 10h50 

Hướng dẫn truyền thông trong 

phòng chống COVID-19 và dịch 

bệnh mùa đông năm 2020, mùa 

xuân năm 2021 

Lãnh đạo Vụ Truyền 

thông và Thi đua khen 

thưởng 

10h50 - 11h40 Thảo luận chung Toàn thể đại biểu 

11h40 - 12h00 Phát biểu kết luận 
Đ/c Đỗ Xuân Tuyên, 

Thứ trưởng Bộ Y tế 
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