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BỘ Y TẾ 

 

 

Số:         /KH-BYT 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 10 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức “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” 

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh nói chung và dịch 

COVID-19 nói riêng trên thế giới đặc biệt là tại các quốc gia thuộc khu vực 

Châu Âu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 

mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh 

xâm nhập vào nước ta đặc biệt trong mùa đông-xuân tới; Bộ Y tế (Thường trực 

Ban Chỉ đạo Quốc gia) tổ chức “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” với nội dung sau: 

 I. Mục đích 

 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống 

dịch COVID-19 trong mùa đông-xuân, tập trung vào một số nội dung chuyên đề 

phù hợp với giai đoạn mới. 

 II. Kế hoạch tổ chức 

 1. Tên Hội nghị: 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.  

 2. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 

Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế. 

 3. Thời gian: 08:30 ngày 23/10/2020 (Thứ Sáu). 

 4. Địa điểm dự kiến tổ chức: 

- Điểm cầu Hà Nội (tại Bộ Y tế, phòng họp số 1, tầng 3, nhà B). 

- Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh (Phòng họp truyền hình của Chi nhánh viễn 

thông Viettel tại TP. Hồ Chí Minh). 

- Điểm cầu tại 61 tỉnh, thành phố (Phòng họp truyền hình của Chi nhánh 

viễn thông Viettel tại các tỉnh, thành phố). 

5. Thành phần tham dự hội nghị: (chi tiết tại Phụ lục 1) 

 5.1. Điểm cầu Hà Nội (Bộ Y tế) (dự kiến khoảng 40 đại biểu) 

 - Lãnh đạo Bộ Y tế. 
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 - Lãnh đạo và chuyên viên 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. 

 - Đại diện một số cơ quan báo đài Trung ương trên địa bàn Hà Nội. 

 5.2. Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh (dự kiến khoảng 30 đại biểu) 

 - 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.  

 - Lãnh đạo và cán bộ các 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. 

 - Đại diện một số cơ quan báo đài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

 5.3. Điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố (khoảng 20 đại biểu/01 điểm cầu) 

 - 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). 

 - Đại diện một số cơ quan báo đài tại địa phương.  

 6. Nội dung chương trình: (chi tiết tại Phụ lục 2) 

 III. Tổ chức thực hiện  

 1. Văn phòng Bộ Y tế 

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị kỹ thuật kết nối trực tuyến và 

cung cấp danh sách địa chỉ các điểm cầu; hướng dẫn các địa phương kết nối trực 

tiếp giữa điểm cầu tại Hà Nội (Bộ Y tế) với điểm cầu 62 tỉnh, thành phố và chi 

trả kinh phí kết nối (nếu có). 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị về chương trình, nội dung, 

công tác hậu cần và cơ sở vật chất, đảm bảo đường truyền. 

 2. Cục Y tế dự phòng 

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng nội dung, chương trình Hội 

nghị; thành phần đại biểu mời dự Hội nghị. 

 - Gửi bản Kế hoạch tổ chức Hội nghị đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt đến 

các đơn vị để phối hợp thực hiện. 
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 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ dự thảo và phát hành Giấy mời của 

Bộ Y tế, tổng hợp chung số lượng, thành phần đại biểu tham dự tại các điểm cầu. 

 - Tổng hợp các bài trình bày, báo cáo tham luận, cung cấp tài liệu cho Hội 

nghị qua website Cổng thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế. Phát hành 

tài liệu cho các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Y tế. 

 - Chuẩn bị báo cáo theo nội dung chương trình Hội nghị được phân công. 

 3. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng: Đề xuất và gửi Giấy mời 

một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tham dự Hội nghị 

trực tuyến, chuẩn bị bài và trình bày theo nội dung chương trình được phân công.  

 4. Các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế: Chuẩn bị bài và trình 

bày theo nội dung chương trình được phân công và cử cán bộ tham dự Hội nghị 

theo như thành phần mời. 

 6. Sở Y tế các tỉnh, thành phố:  

 - Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc cử đại biểu tham dự theo đúng thành 

phần. Tổng hợp và gửi thông tin người chủ trì cuộc họp và số lượng, thành phần 

đại biểu tham dự tại các điểm cầu của địa phương và gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế 

dự phòng, email: phongytccdp@gmail.com) để tổng hợp. 

 - Quán triệt thành phần dự Hội nghị phải đúng thành phần, thực hiện 

nghiêm thời gian và nội dung chương trình Hội nghị. 

 IV. Kinh phí 

- Kinh phí cho đại biểu tham dự tại các điểm cầu do đơn vị cử đại biểu 

tham dự chi trả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác 

phòng, chống dịch mùa đông-xuân 2020-2021. Bộ Y tế yêu cầu các Vụ, Cục 

thuộc Bộ Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, đảm bảo 

đúng tiến độ theo kế hoạch./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Q Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Văn phòng Bộ; 

- Các Vụ, Cục: DP, KCB, KH-TC, TT-KT; 

- Các Viện VSDT, Viện Pasteur; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm YTDP/KSBT tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm TTGDSK TƯ; 

- Lưu: VT, DP. 

 KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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