
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN NGHĨA HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:         /GM-UBND  Nghĩa Hưng, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về  

công tác phòng, chống dịch COVID-19 

  

 Thực hiện Văn bản số 285/GM-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

 Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

* Tại điểm cầu huyện: (Phòng họp tầng II - UBND huyện) 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện. 

* Tại điểm cầu các xã, thị trấn:(Tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, TT) 

- Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn; 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, thị 

trấn. 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 

Thời gian:  08h00, ngày 18/9/2021 (Thứ Bảy). 

Yêu cầu:  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị phòng họp trực tuyến và các 

điều kiện phục vụ hội nghị;  

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo 

cáo phục vụ hội nghị;  

- Trung tâm Viễn thông huyện đảm bảo kỹ thuật, đường truyền tín hiệu; 

Điện lực Nghĩa Hưng đảm bảo nguồn điện phục vụ Hội nghị. 

- UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử công vụ để 

nhận tài liệu, chịu trách nhiệm nhân bản tài liệu, gửi các đại biểu tại điểm cầu xã, 

thị trấn. Kiểm tra đường truyền tín hiệu, âm thanh, hình ảnh tại điểm cầu xã, thị 

trấn vào 15h00, ngày 17/9/2021. Không mời đại biểu dự họp là người về từ vùng 

dịch trong vòng 14 ngày và người xác định là F2,... 

Lưu ý:  

- Yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 



- Đại biểu tại các điểm cầu cài đặt phần mềm Bluezone, không mang điện 

thoại di động và các thiết bị có khả năng thu phát sóng vào phòng họp. 

Kính mời các đồng chí về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Phạm Thị Dung 
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