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GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

Căn cứ Công điện số 1302/CĐ-VPCP ngày 08/9/2021 của Văn phòng 

Chính phủ; Giấy mời số 734/GM-UBND ngày 10/9/2021 của UBND Tỉnh Sơn 

La 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. Ủy ban nhân 

dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí tới dự họp như sau:  

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 về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn họp trực tuyến 

thông qua điểm cầu truyền hình trực tuyến tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn).  

2. Thời gian: Từ 08 giờ, Thứ Bảy, ngày 11/9/2021. 

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. 

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 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 07h15’ 

ngày 11/9/2021. 
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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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