
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Số:        /GM-UBND Đình Lập, ngày        tháng 02 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

                     

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND huyện 

Đình Lập về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện Đình Lập. UBND huyện Đình Lập tổ 

chức họp triển khai các biện pháp việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện Đình Lập với 

thành phần như sau: 

1. Thành phần 

 Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn 

huyện Đình Lập. (theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND 

huyện Đình Lập). 

2. Nội dung  

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

3. Thời gian: Từ14 giờ 00, ngày 07/02/2020. 

4. Địa điểm: Tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Y tế huyện chủ trì, tổng hợp báo cáo, phô tô đủ cho các thành 

phần dự họp. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật 

chất và các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

- Các thành phần dự họp: Chuẩn bị ý kiến phát biểu theo chức năng nhiệm 

vụ. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Thảo 
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