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CHƯƠNG TRÌNH 

Một số hoạt động trọng tâm trong "Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch Covid-19 

 

  

 Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong 

đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số: 129/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai "Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành chương 

trình một số hoạt động trọng tâm như sau: 

 

Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Công tác chuẩn bị 

Thứ Hai 

(Ngày 26/7/2021) 

- Tổ chức lễ phát động trực 

tuyến "Tuần lễ cao điểm" phòng, 

chống dịch Covid-19 tại điểm 

cầu tỉnh Hội trường UBND tỉnh 

và các điểm cầu các huyện, thị 

xã, thành phố 

- Tổ chức lễ xuất quân của Đoàn 

công tác của tỉnh và đoàn bác sỹ, 

điều dưỡng, nhân viên y tế đi 

làm nhiệm vụ 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh 

- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 

- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh và các 

huyện, thị xã, thành phố (theo Giấy 

mời số 255/GM-UBND ngày 

23/7/2021 của UBND tỉnh) 

- Sở Y tế chủ trì, phối 

hợp Văn phòng 

UBND tỉnh và các 

đơn vị liên quan 

chuẩn bị  

Thứ Tư 

(Ngày 28/7/2021) 

8h00: UBND huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn toàn tỉnh 

đồng loạt tổ chức ra quân Tổ 

Covid-19 cộng đồng  

- Thành phần tham dự theo giấy mời 

của UBND các huyện, thị xã, thành 

phố.  

- Đảm bảo các điều 

kiện phòng, chống 

dịch theo quy định 
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- 14h00: thăm tổ Covid-19 cộng 

đồng tại huyện Đakrông 

- 15h30: thăm chốt kiểm tra y tế 

A Ngo, huyện Đakrông 

- 16h30: thăm 01 chốt biên 

phòng tại khu vực biên giới 

- Đ/c Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư 

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh 

ủy 

- Đại diện Lãnh đạo BCHQS tỉnh.  

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo BCH BĐ Biên 

phòng tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Huyện ủy,  

UBND huyện Đakrông 

- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, báo 

Quảng Trị và trang web tỉnh 

- 13h45: Tập trung tại 

UBND huyện 

Đakrông để đi thăm.  

- Sở Y tế chủ trì chuẩn 

bị cho chuyến thăm 

của đoàn và quà tặng  

- UBND huyện 

Đakrông hướng dẫn 

đoàn thăm tổ kiểm 

soát Covid-19 cộng 

đồng 

- BCH BĐ Biên 

phòng tỉnh hướng dẫn 

đoàn thăm chốt biên 

phòng 

 

Thứ Năm 

(Ngày 29/7/2021) 

- 8h00: thăm Bệnh viện Chuyên 

khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh 

- 8h30: thăm khu vực cách ly tại 

Hải Lăng, nơi dự kiến đón người 

dân Quảng Trị về 

- 9h00: thăm chốt kiểm tra y tế 

Hải Lăng trên Quốc lộ 1 tại ranh 

giới giữa Quảng Trị và Thừa 

Thiên Huế  

- 10h00: Thăm 1-2 tổ kiểm soát 

Covid-19 tại cộng đồng 

 

- Đ/c Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

- Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế 

- Đại diện lãnh đạo Sở GTVT 

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy,  UBND 

huyện Hải Lăng 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, báo 

Quảng Trị và trang web tỉnh 

- Sở Y tế chủ trì chuẩn 

bị cho chuyến thăm 

của đoàn và quà tặng  

- UBND huyện Hải 

Lăng bố trí địa điểm 

thăm tổ kiểm soát 

Covid-19 cộng đồng 

 - Chiều: Chỉ đạo công tác tổ 

chức đón người dân Quảng Trị 

- Đ/c Hoàng Nam, PCT UBND tỉnh - Sở GTVT làm việc 

với Ga Đông Hà để 
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từ thành phố Hồ Chí Minh về 

quê.  

Địa điểm: Ga Đông Hà 

  

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, 

Sở GTVT. 

- Đại diện Lãnh đạo BCH Quân sự 

tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh,  

- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, báo 

Quảng Trị và trang web tỉnh 

chuẩn bị điều kiện 

đón: sắp xếp chỗ BTC 

đón người dân và chỗ 

đậu xe ô tô đưa người 

dân đi cách ly. 

- Sở LĐ-TB&XH 

chuẩn bị băng rôn và 

phối hợp các ngành 

hướng dẫn người dân 

di chuyển lên xe về 

khu cách ly 

- BCHQS tỉnh chủ trì, 

phối hợp Sở GTVT bố 

trí đủ số lượng xe ô tô 

chuyên chở 

- Sở Y tế: chuẩn bị 1 

suất quà/1 người. Suất 

quà gồm: khẩu trang y 

tế và nước sát khuẩn. 

Thứ Sáu 

(Ngày 30/7/2021) 

- 14h00: thăm chốt kiểm tra y tế 

trên Quốc lộ 1 tại ranh giới giữa 

Quảng Trị và Quảng Bình 

- 15h00: thăm tổ Covid-19 cộng 

đồng tại huyện Vĩnh Linh 

- 16h00: thăm khu cách ly tại 

huyện Gio Linh  

 

- Đ/c Đào Mạnh Hùng, UVBTV Tỉnh 

ủy, Chủ tịch MTTQVN tỉnh 

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế 

- Đại diện lãnh đạo Sở GTVT 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện 

Vĩnh Linh (tại các địa điểm trên địa 

bàn huyện Vĩnh Linh) 

- Sở Y tế chủ trì chuẩn 

bị cho chuyến thăm 

của đoàn và quà tặng  

- UBND huyện Vĩnh 

Linh hướng dẫn đoàn 

thăm tổ kiểm soát 

Covid-19 cộng đồng 
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- Đại diện Lãnh đạo  UBND huyện 

Gio Linh (tại khu cách ly huyện Gio 

Linh) 

- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, báo 

Quảng Trị và trang web tỉnh 

Từ thứ Hai (Ngày 

26/7/2021) 

đến thứ Sáu (Ngày 

30/7/2021) 

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra 

công tác phòng chống dịch 

Covid-19 

- Thực hiện theo Quyết định số 

1895/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của 

UBND tỉnh  

- Thời gian cụ thể do 

Sở Y tế tham mưu và 

thông báo các thành 

viên 

 

 Chương trình này thay cho Giấy mời./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần tham gia; 

- CT và các PCT (B/cáo); 

- Huyện, thị và thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP và các PVP; 

- Lưu VT, VXP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phước 
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