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GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến với Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19  

 

Thực hiện Giấy mời số 353/GM-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về họp trực tuyến với Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp trực tuyến 

với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại Quyết 

định số 2940/QĐ-UBND, ngày 04/8/2020 của UBND huyện Chi Lăng. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 03/10/2020 (Thứ bảy). 

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

4. Nội dung: Họp trực tuyến với Chính phủ về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chuẩn bị hội trường, các điều kiện 

phục vụ cuộc họp. 

- Trung tâm Y tế huyện: Cập nhật, in tài liệu, gửi các đại biểu tham dự 

cuộc họp. 

- Trung tâm Viễn thông Chi Lăng: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, đảm bảo phục vụ 

cuộc họp đạt kết quả; cử cán bộ kỹ thuật trực tại điểm cầu huyện để phối hợp 

thực hiện. 

- Điện lực Chi Lăng: Đảm bảo các điều kiện về điện phục vụ cuộc họp. 

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,VP. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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