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GIẤY MỜI   

  
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến để bổ cứu các nội 

dung liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn. 

Thành phần: 

* Ở đầu điểm cầu huyện, kính mời: 

- Đại diện: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh 

đạo UBND; Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona (thành lập tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 

03/02/2020 của UBND huyện); 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện: Liên đoàn Lao động; Hội Cựu 

chiến binh, Hội Nông dân; 

- Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn; Giám đốc Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp và GDTX huyện; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên liên quan các đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm 

Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

* Ở đầu điểm cầu các xã, thị trấn, kính mời: 

- Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Thường 

trực Ủy ban MTTQ; 

- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và các cán bộ, công chức liên quan; 

- Hiệu trưởng các Trường THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn; 

- Thôn trưởng, Tổ trưởng các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. 

 (Thành phần cấp xã giao UBND các xã, thị trấn tin mời) 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30' ngày 05/02/2020 (chiều thứ Tư). 

Địa điểm:  

- Cấp huyện: Tại phòng họp trực tuyến tầng 2, trụ sở UBND huyện. 

- Các xã, thị trấn: Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn. 

 



Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị 

các nội dung liên quan. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin kiểm tra, kết nối đường truyền (test thử 

đường truyền  vào lúc 08h00' và 13h30' ngày 05/02/2020); bố trí cán bộ vận 

hành hệ thống trực tuyến. 

Kính mời các đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng thành 

phần, thời gian và địa điểm quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyêṇ ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Y tế, phòng VHTT (để chuẩn bị) ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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