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GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến Quán triệt một số nội dung về tiêm chủng COVID-19 và giải 
pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư 

 
 

Thực hiện Giấy mời số 888/GM-VPUBngày 15/10/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Sơn La về Dự họp trực tuyến Quán triệt một số nội dung về tiêm 

chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng 

chí tới dự họp như sau:  

1. Thành phần: 

1.1. Tại điểm cầu huyện 

- Đồng chí Vũ Tiến Đĩnh–  Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

- Lãnh đạo Công an huyện. 

- Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện. 

- Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện. 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế  huyện và các khoa, phòng có liên quan. 

1.2. Tại điểm cầu các xã, thị trấn 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Lãnh đạo Công an các xã, thị trấn. 

- Công chức Văn hóa các xã, thị trấn xã. 

- Lãnh đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn xã;  

2. Thời gian: Từ 14giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 16/10/2021. 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 01 Ủy ban nhân dân huyện và phòng họp 

trực tuyến ở xã, thị trấn đối với cấp xã (trường hợp xã không đảm bảo điều kiện 

họp trực tuyến thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tham dự họp trực tuyến tại  

điểm cầu các xã giáp danh).  
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4. Công tác chuẩn bị:  

- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

cuộc họp. 

- Đề nghị Viettel Mai Sơn cử 01 cán bộ kỹ thuật trực tiếp vận hành thiết bị 

tại điểm cầu truyền hình huyện trước và trong thời gian tổ chức Hội nghị. 

- Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công 01 công chức làm đầu 

mối phụ trách điểm cầu truyền hình trực tuyến thực hiện test cầu truyền hình từ 

13h15’ ngày 16/10/2021. 

Lưu ý: Để thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề 

nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, quy định, hướng dẫn 

của Bộ Y tế.  

UBND huyện trân trọng kính mời đại biểu đến dự đầy đủ, đúng giờ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Oanh 
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