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GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  
do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

 
Thực hiện Giấy mời số 25/GM-UBND ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về họp trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp trực tuyến 
với UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút Corona gây ra, cụ thể như sau: 

1. Thành phần, địa điểm 

1.1. Tại phòng họp trực tuyến tầng 2 trụ sở UBND huyện 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy (Có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 4; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng (Theo Quyết 
định số 369/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện). 

1.2. Tại phòng họp trực tuyến cấp xã 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức 
chính trị - xã hội xã, thị trấn; 

- Công chức các xã, thị trấn; 

- Bí thư Chi bộ; Trưởng các thôn, khu phố; Trưởng ban công tác Mặt 
trận; Trưởng các đoàn thể thôn, khu phố trên địa bàn xã, thị trấn; 

2. Nội dung: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

3. Thời gian: Từ 13 giờ 50 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2020 (Thứ Hai). 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp. Tiếp nhận tài liệu từ Sở Y tế để 
phục vụ cuộc họp cấp huyện và gửi tài liệu qua Hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành VNPT-iOffice cho các xã, thị trấn. 



 2 

- Phối hợp Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chuẩn bị các điều kiện kỹ 
thuật đảm bảo cho cuộc họp. 

4.2. Trung tâm Viễn thông Chi Lăng  

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các điểm cầu 
huyện, xã chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cuộc họp đạt kết 
quả; cử cán bộ kỹ thuật trực tại phòng họp trực tuyến huyện để phối hợp thực 
hiện. 

Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 08 giờ 30 phút, 
ngày 03/02/2020 và thử lại từ 13 giờ 00 phút, ngày 03/02/2020. 

4.3. Điện lực Chi Lăng: Đảm bảo cung cấp điện ổn định tại các điểm cầu 
để phục vụ họp trực tuyến. 

4.4. UBND các xã, thị trấn 

- Mời các thành phần dự họp tại điểm cầu cấp xã. 

- Cử cán cán bộ phối hợp với Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chuẩn bị 
các điều kiện kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp tại xã, thị trấn. 

- Cập nhật tài liệu trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- 
iOffice, in ấn tài liệu, gửi các đại biểu dự họp tại xã nghiên cứu. 

Ủy ban nhân dân trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thành 
phần, thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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