
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH QUẢNG TRỊ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:           /GM-UBND Quảng Trị, ngày        tháng      năm 2021 

GIẤY MỜI 

V/v Ban Chỉ đạo quốc gia họp trực tuyến  

phòng, chống dịch Covid-19 

 

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức họp trực tuyến 

toàn quốc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cuộc họp do Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 chủ trì (Công điện số 1372/CĐ-VPCP ngày 16/9/2021 của Văn phòng 

Chính phủ). 

1. Điểm cầu tỉnh, kính mời: 

- Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam 

- Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh 

- Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Đồng chí Giám đốc Sở Y tế 

- Đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Địa điểm: Phòng họp Hiền Lương, Văn phòng UBND tỉnh (Số 45 Hùng 

Vương, thành phố Đông Hà). 

2. Điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố (Giao UBND cấp huyện 

mời): 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố 

- Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện; 

3. Điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn: (Giao UBND cấp huyện mời) 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. 

- Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã; 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của xã, phường, thị trấn. 

Trong trường hợp các xã, phường, thị trấn không có phòng họp trực 

tuyến, đề nghị UBND cấp huyện mời về dự họp tại phòng họp trực tuyến cấp 

huyện. 



4. Thời gian: 8h00 ngày 18/9/2021 (Thứ bảy). 

5. Chuẩn bị:  

- Sở Y tế chuẩn bị báo cáo tóm tắt của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh, trong đó nêu một số đề xuất, kiến nghị với BCĐ Quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Trung tâm Tin học VP UBND tỉnh phối hợp VNPT Quảng Trị chuẩn bị 

đường truyền trực tuyến thông suốt từ Chính phủ đến cấp xã (nếu có). 

Lưu ý: Các đại biểu thực hiện nghiêm túc quy định y tế về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19./. 

Nơi nhận:  TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; PHÓ VĂN PHÒNG 
- CVP, các PVP, CV; 

- Trung tâm Tin học tỉnh, 

- VNTP Quảng Trị;  

- Lễ tân; 

- Lưu: VT, VX. 

 

 Lê Hữu Phước 
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