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GIẤY MỜI
Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19

ưỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời:
*  Tại điểm cầu UBND huyện
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy;
- Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các đồng chí thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện.
*  Tai điểm cầu các xã, thi 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 toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

do Thủ tướng Chính phủ - Chủ trì hội nghị.
Thời gian: Từ 07 giờ 45 phút, ngày 18/9/2021 (Sảng thứ Bảy).
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 họp với Văn phòng Huyện ủy

- HĐND - UBND huyện kiếm tra đường chuyền tín hiệu (âm thanh, hình ảnh) và 
thưòng trực trong suốt quá trình diễn ra hội nghị tại các điếm cầu. Thực hiện kiểm tra 
đưòng truyền từ 15 giờ ngày 17/9/2021.

- Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện thường xuyên kiểm tra hộp 
thư điện tử công vụ đế nhận tài liệu và gửi đến các đại biểu tại điếm cầu của huyện 
và các xã, thị trấn.

- Phòng Y tế phục vụ Hội nghị./.
Lưu ý: Tại các điêm câu: Các đại biêu vê dự Hội nghị thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng chông dịch theo quy định (không mời đại biêu dự họp là 
người vê từ vũng dịch trong vòng 14 ngày và người xác định là F2,...); các đại 
biêu cài đặt phần mềm Bỉuezone; không mang điện thoại di động và các thiết bị cổ 
khả năng thu phát sóng vào phòng họp;...

Nơi nhận: T L . C H Ủ  T ỊC H
- Như thành phần mời;
- Điện lực Vụ Bản;
- Trung tâm Viễn thông Vụ Bản;
- Công thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.


