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GIẤY MỜI 

Dự, làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó chủ 
tịch UBND tỉnh về kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 

 

Thực hiện Thông báo số 543/TB-VPUB ngày 10/9/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về chương trình làm việc của đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19; các khu 

cách ly tập trung của huyện và một số xã, thị trấn. UBND huyện trân trọng kính 

mời đại biểu dự, làm việc. 

1. Thành phần mời: 

- Đồng chí Bí thư huyện ủy; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết 

định số 631-QĐ/HU ngày 07/9/2021 của huyện ủy Mai Sơn. 

2. Thời gian: Từ 15h30’, ngày 10/9/2021. 

3. Địa điểm: Kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung của huyện và một 

số xã, thị trấn; sau đó làm việc tại phòng họp số 02 UBND để nghe báo cáo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

4. Công tác chuẩn bị:  

Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện tổng hợp báo cáo công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; kiến nghị, đề xuất (nếu có); đồng thời 

chuẩn bị các điều kiện phục phục vụ cuộc họp. 

UBND huyện trân trọng kính mời đại biểu dự, làm việc./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Oanh 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
Triển khai các biện pháp cấp bách  

về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 
 

Thời gian:        ngày 03/8/2021 
Hình thức: Tập trung. 

 

TT Nội dung Thực hiện 

1.  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Văn phòng HĐND-UBND huyện 

2.  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Lãnh đạo UBND huyện 

3.  
Báo cáo kết quả triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện 

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị 

4.  Thảo luận 
Lãnh đạo UBND, thành viên 

BCĐ huyện với các điểm cầu 

5.  Kết thúc Hội nghị. Lãnh đạo UBND huyện 
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