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GIẤY MỜI   

Dự hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với các huyện, thành phố 

về công tác phòng, chống dịch COVID-19 
 

  

Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

 * Tại điểm cầu UBND huyện 

 - Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; 

 - Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- Thủ trưởng các Ban và các đoàn thể của huyện;  

- Các đồng chí thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện. 

* Tại điểm cầu các xã, thị trấn 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn; 

- Các đồng chí thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 xã, thị trấn. 

Dự hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với các huyện, thành phố về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Thời gian: Từ 07 giờ 20 phút, ngày 08/11/2021 (Sáng thứ Hai). 

* Sau khi kết thúc Hội nghị của Tỉnh, đề nghị các vị đại biểu tại các điểm 

cầu tiếp tục dự Hội nghị nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện chỉ đạo, quán triệt các nội dung 

trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.   

UBND huyện giao:  

- Điện lực Vụ Bản đảm bảo đủ nguồn điện để phục vụ hội nghị; 

- Trung tâm Viễn thông Vụ Bản chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy 

- HĐND - UBND huyện kiểm tra đường chuyền tín hiệu (âm thanh, hình ảnh) và 

thường trực trong suốt quá trình diễn ra hội nghị tại các điểm cầu. Thực hiện kiểm tra 

đường truyền từ 15 giờ ngày 07/11/2021. 



- Phòng Y tế phục vụ Hội nghị tại điểm cầu của huyện./. 

Lưu ý:  Tại các điểm cầu, đại biểu về dự Hội nghị thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Điện lực Vụ Bản; 

- Trung tâm Viễn thông Vụ Bản; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Ngô Quốc Vịnh 
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