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GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19 

 

Thực hiện Công điện số 951/CĐ-VPCP ngày 01/8/2020 của Văn phòng 

Chính phủ; Giấy mời số 296/GM-UBND ngày 1/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

về việc Thường trực Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì; UBND huyện mời 

các đại biểu dự họp tại điểm cầu cấp huyện như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 15h, ngày 02/8/2020(Chủ nhật). 

2. Địa điểm: Phòng họp trực truyến gác III- UBND huyện. 

 3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đ/c Bí thư Huyện ủy(chủ trì); 

- Các Đ/c Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; 

- Đ/c Trưởng Công an huyện; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo: ban Dân vận, ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện 

(Theo Quyết định số: 1170-QĐ/HU ngày 20/3/2020 của Huyện ủy Đức Thọ); 

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

* Ở các xã, Thị trấn: 

- Đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

- Giao phòng y tế liên hệ Sở Y tế để nhận tài liệu chuyển cho cho các đại 

biểu; Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện đăng ký danh sách lãnh đạo chủ trì, 

báo cáo thành phần cuộc họp tại điểm cầu cấp huyện về Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh; phối hợp với Viễn thông Hà Tĩnh và Trung tâm Thông tin - 

Công báo - Tin học tỉnh chuẩn bị đường truyền và các điều kiện đảm bảo phục vụ 

Hội nghị. 

Yêu cầu các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian quy định; đeo khẩu 

trang và  thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về phòng chống dịch của ngành Y tế./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyêh 

- Văn phòng CU-CQ huyện; 

- Đ/c Công, Đ/c Vân (P.vụ); 

- Lưu: VT, VP. 

Gửi: VB điện tử. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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