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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Số: 1281/CĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2021

CÔNG ĐIỆN
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 họp trực tuyến
toàn quốc với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19
__________________
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:
- Các Đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
(theo Quyết định 1438/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ);
- Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải,
Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ,
Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
- Tổng giám đốc: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam,
Thông tấn xã Việt Nam;
- Tổng Biên tập Báo Nhân dân;
- Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng,
chống dịch Covid-19 (theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 7
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,
Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời Đồng chí dự họp Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
Cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo
Quốc gia chủ trì.
Thời gian: 08 giờ, Chủ Nhật, ngày 05 tháng 9 năm 2021.
Địa điểm: Trụ sở Chính phủ và Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
I. Điểm cầu Trụ sở Chính phủ:
1. Dự tại Phòng họp Chính phủ, Tầng 3, Nhà 9 tầng:
Thành phần:
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.
- Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải,
Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Ngoại
giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ.
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- Tổng giám đốc: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam,
Thông tấn xã Việt Nam;
- Tổng Biên tập Báo Nhân dân.
2. Dự tại Phòng họp số 01, Tầng 3, Nhà 9 tầng:

Thành phần:
- Trợ lý, Thư ký của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.
- Cán bộ đi cùng dự họp của các Bộ, cơ quan và cán bộ các đơn vị liên quan
thuộc Văn phòng Chính phủ.
II. Điểm cầu các tỉnh, thành phố:
1. Dự tại Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

Thành phần:
- Mời Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, thành phố.
- Giám đốc các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện các biện
pháp bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định đối với các đại
biểu dự họp tại điểm cầu Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.
2. Dự tại Phòng họp trực tuyến các quận, huyện, xã, phường, thị trấn:
Thành phần:
- Mời Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
Trường hợp xã, phường, thị trấn không có phòng họp trực tuyến thì đề nghị Bí thư,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tham dự họp trực tuyến tại điểm cầu
cấp quận, huyện.
- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của quận, huyện, xã,
phường, thị trấn.
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực
hiện các biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định đối
với các đại biểu dự họp tại điểm cầu trực tuyến của quận, huyện, xã, phường, thị
trấn.
III. Điểm cầu số 7 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh:
Thành phần:
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia.
- Các đồng chí Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công
tác phòng, chống dịch Covid-19.
IV. Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị:
1. Bộ Y tế: Cử 05 cán bộ tháp tùng Lãnh đạo Bộ dự họp; chuẩn bị 40 bộ tài liệu
báo cáo để phát tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ và gửi đến các địa phương dự họp;

.

