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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 

               
          

Thực hiện theo Giấy mời số 110/GM-UBND ngày 31/3/2020 của UBND 

tỉnh về hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19. UBND 

huyện Đình Lập mời dự hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 với thành phần như sau: 

1. Thành phần, địa điểm  

a) Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện, tầng 3, trụ sở HĐND và UBND 

huyện: 

 - Thường trực Huyện ủy (có Giấy mời riêng); 

- Thường trực HĐND huyện (có Giấy mời riêng); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; Trung tâm Y tế huyện; Công an huyện; Kinh tế và Hạ tầng; Ban Chỉ huy 

quân sự huyện; Giáo dục và Đào tạo huyện; Chi cục QLTT số 3 (Đình lập); Tài 

chính – Kế hoạch; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông. 

b) Tại phòng họp trực tuyến cấp xã (UBND xã chủ động mời, không quá 

10 đại biểu): 

- Bí thư Đảng ủy;  

- Chủ tịch HĐND; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; 

- Đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội; 

- Một số cán bộ, công chức xã. 

2. Nội dung  

Triển khai các giải pháp thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn huyện. 

3. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ 00 ngày 01/4/2020 (thứ 4) 
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4. Tổ chức thực hiện 

a) Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Y 

tế huyện chuẩn bị báo cáo phục vụ họp; phối hợp với Viễn thông Đình Lập và 

UBND các xã,thị trấn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. 

b) UBND các xã, thị trấn mời các thành phần tham dự họp tại điểm cầu 

cấp cấp xã, thị trấn; tiếp nhận tài liệu từ Văn phòng HĐND và UBND huyện để 

phục vụ họp tại điểm cầu cấp xã, thị trấn; bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các 

phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện. 

c Điện lực Lộc Bình chi nhánh Đình Lập bảo đảm cung cấp điện ổn định 

tại các điểm cầu để phục vụ họp trực tuyến.  

Kính mời các thành phần dự họp./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Viễn thông Đình Lâp, Điện lực Lộc Bình chi 

nhánh Đình Lập;  

- C, PVP HĐND và UBND huyện, 

- Lưu: VT, TH (NTB).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Thảo 
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Kính gửi:  Ủy ban MTTQVN huyện 

 
 

Thực hiện theo Giấy mời số 110/GM-UBND ngày 31/3/2020 của UBND 

tỉnh về hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND 

huyện Đình Lập trân trọng kính mời Thường trực Huyện ủy đến dự hội nghị trực 

tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:  

1. Thời gian: 1/2 buổi, từ 08giờ 00phút, ngày 01/4/2020.  

2. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở HĐND và UBND 

huyện: 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

  

Vi Văn Đông 
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Kính gửi:  Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

 
 

Thực hiện theo Giấy mời số 110/GM-UBND ngày 31/3/2020 của UBND 

tỉnh về hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND 

huyện Đình Lập trân trọng kính mời Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đến 

dự hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:  

1. Thời gian: 1/2 buổi, từ 08giờ 00phút, ngày 01/4/2020.  

2. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở HĐND và UBND 

huyện: 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

  

Vi Văn Đông 
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