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GIẤY MỜI
Dự họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công điện số 1302/CĐ-CPVP ngày 08/9/2021 của Văn phòng
Chính phủ về Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 họp trực
tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19
(cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc
gia chủ trì), Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
như sau:
1. Thời gian: 08 giờ, ngày 11/9/2021 (Thứ Bảy).
2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung
tâm Công báo - Tin học), Phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố, thị xã và kết
nối qua phần mềm đến các xã, phường, thị trấn.
3. Thành phần:
3.1. Tại điểm cầu cấp tỉnh, trân trọng kính mời:
- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (mời chủ trì);
- Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (đồng chủ trì);
- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;
- Đồng chí Quyền Giám đốc Sở Y tế;
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, BCH
Quân sự tỉnh, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao
thông vận tải, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.
3.2. Tại điểm cầu cấp huyện, trân trọng kính mời:
- Đồng chí Bí thư thành ủy và các huyện ủy, thị ủy;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (Trưởng
Ban Chỉ đạo cấp huyện);
- Đồng chí PCT UBND phụ trách lĩnh vực.
3.3. Tại xã, phường, thị trấn: Kết nối với điểm cầu Trung ương qua phần
mềm họp trực tuyến (địa phương nào chưa kết nối được thì tham dự cuộc họp tại
điểm cầu cấp huyện).
Đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Trưởng Ban Chỉ đạo) xã,
phường, thị trấn.

4. Đề nghị:
- Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ tỉnh) chuẩn bị nội dung tham luận của lãnh
đạo tỉnh (tham luận không quá 7 phút, tập trung các vấn đề cần giải quyết, góp ý với
BCĐ Quốc gia về công tác phòng, chống dịch COVID-19); liên hệ Bộ Y tế để chuẩn
bị tài liệu gửi các đại biểu; đảm bảo các điều kiện phục vụ Hội nghị và công tác
phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm cầu của tỉnh.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức
Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường, thị
trấn triển khai phần mềm họp trực tuyến kết nối với phòng họp đầu cầu Trung
ương; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các
đại biểu dự họp.
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp
viễn thông triển khai phần mềm họp trực tuyến kết nối với phòng họp đầu cầu
Trung ương.
- Các đại biểu dự họp thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
theo quy định./.
Nơi nhận:
- Các thành phần mời họp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê Ngọc Châu;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.
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