
  TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                 * 

      Số 955-MH/TU                                      Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 3 năm 2020 

 
 

MỜI HỌP 
 

 Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp triển 

khai một số nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương, cấp bách thời gian tới. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 21/3/2020 (thứ Bảy). 

Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 3), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh uỷ. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí trong 

Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (Theo 

Quyết định số 1317-QĐ/TU, ngày 17/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

- Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh.  

- Đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công 

an tỉnh. 

- Các đồng chí giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị: Tài chính, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, 

Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh; Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

Đề nghị: Các đơn vị chuẩn bị các nội dung, gửi tài liệu trước cho các đại 

biểu trước 17 giờ ngày 20/3/2020 và trực tiếp báo cáo tóm tắt tại cuộc họp: 

1. Sở Y tế: Xây dựng kịch bản cách ly tập trung; tham mưu phương án thành 

lập trung tâm xét nghiệm; phương án giám sát, kiểm tra các khu cách ly tập trung 

và cách ly tại gia đình, nơi lưu trú.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Cung cấp danh sách, xây dựng 

kịch bản quản lý lao động Hà Tĩnh ở nước ngoài trở về địa phương; nắm tình hình 

đến tận hộ gia đình có người lao động đi nước ngoài để biết nhu cầu, khả năng, 

thời gian lao động trở về địa bàn Hà Tĩnh.  

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng kịch bản trưng dụng các nhà 

hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú để phục vụ cách ly tập trung.  
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4. Sở Ngoại vụ: Phối hợp nắm, quản lý các đoàn khách nước ngoài, người 

Hà Tĩnh trở về nước. 

5. Sở Giao thông Vận tải: Xây dựng kịch bản phối hợp quản lý các phương 

tiện xe ô tô, nhất là ô tô chở khách ngoại tỉnh vào địa bàn Hà Tĩnh. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Xây dựng chương trình, kế hoạch kêu gọi 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung 

tay hỗ trợ nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch.  

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Xây dựng kịch bản công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng kịch bản chuyển tải nhanh chóng, 

kịp thời thông tin về tình hình và công tác phòng, chống dịch đến tận người dân. 

9. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Xây dựng kịch bản 

tuyên truyền, đưa tin về công tác phòng, chống dịch. 

10. Công an tỉnh: Xây dựng các kịch bản quản lý người đi từ các vùng dịch 

về Hà Tĩnh trước diễn biến mới, phương án đảm bảo an ninh trật tự. 

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chuẩn bị, bố trí các địa điểm tiếp nhận cách 

ly, cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ trường hợp cần tiến hành cách ly số lượng 

lớn, trên diện rộng. 

12. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xây dựng kịch bản quản lý người 

nhập cảnh vào Hà Tĩnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.  

13. Sở Tài chính: Xây dựng phương án đảm bảo kinh phí, nguồn lực cho 

công tác phòng, chống dịch. 

14. Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp. 

15.  Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin. 

(Do điều kiện công tác phải họp vào thứ Bảy, mong các đại biểu thông cảm). 

 
 

Nơi nhận:                                                                           
- Như thành phần mời,  
- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các đơn vị theo phân công trong Giấy mời, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng: Quản trị, Tổng hợp - VPTU (bố trí), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 

 

 


		tu@hatinh.dcs.vn
	2020-03-19T15:41:42+0700




