
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH BỆNH COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /GM-BCĐ    Hải Dương, ngày           tháng 3 năm 2020 

  
GIẤY MỜI 

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

Để tăng cƣờng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 

thực hiện Kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp với các nội dung nhƣ sau: 

1. Thành phần: 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Nguyễn Dƣơng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trƣởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. 

- Lãnh đạo và chuyên viên liên quan Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh. 

- Lãnh đạo và chuyên viên liên quan Sở Tài chính. 

- Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Hải Dƣơng. 

- Giám đốc các bệnh viện: Bệnh nhiệt đới tỉnh, Bệnh viện Trƣờng 

ĐHKTYT Hải Dƣơng, Bệnh viện Phổi Hải Dƣơng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện Nhi Hải Dƣơng. 

- Phóng viên Báo Hải Dƣơng, Đài PT&TH tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam 

tại Hải Dƣơng, Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 13h30’, ngày 26/3/2020 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 1 UBND tỉnh, số 45 Quang Trung - TPHD. 

Giao Sở Y tế: 

- Chuẩn bị báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tính 

đến nay và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới. 

- Chuẩn bị báo cáo kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tƣ y tế… phục 

vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

Giao Công an tỉnh: Chuẩn bị báo cáo thống kê về số lƣợng ngƣời nhập 

cảnh từ nƣớc ngoài vào Hải Dƣơng kể từ ngày 01/3/2020 đến nay. 

Các đơn vị gửi báo cáo tới các thành viên BCĐ ngay trong ngày 

25/3/2020. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng QTTV) chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết khác phục vụ cuộc họp. 



Yêu cầu các đồng chí có tên trong thành phần tới dự đông đủ, đúng giờ 

để cuộc họp đạt kết quả (không cử người họp thay)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Thƣờng trực tỉnh ủy; 

- Thƣờng trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Phòng QTTV; 

- Lƣu: VT, VX01.Ph(50) . 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đình Khuyến 
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