
 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 Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 

 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực 

tuyến với Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành 

phố về công tác phòng, chống dịch bệnh.  

1. Cấp tỉnh: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền 

thông, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn 

phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh;  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, Trang Web tỉnh. 

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

Vương, thành phố Đông Hà). 

2. Các huyện, thị xã, thành phố: 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố mời đại diện các cơ quan, địa 

phương liên quan dự họp. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Thời gian: 9h00 ngày 31/8/2021 (Thứ ba). 

4. Chủ trì: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam. 

5. Chuẩn bị:  

- Sở Y tế báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo công tác 

phòng, chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

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

đường truyền trực tuyến. 

Lưu ý: Các đại biểu tự sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào phòng họp./. 

 

Nơi nhận:  TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời và chuẩn bị; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

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

- Trung tâm Tin học tỉnh, Lễ tân; 

- Lưu: VT, VX. 

 

 

 Lê Hữu Phước 
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