
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:            /GM-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Lai Châu, ngày           tháng 10 năm 2020 

 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo  

quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

 

Kính gửi: ……………………………………….......................................... 

      …….. ..…………………………………………………………. 
 

Thực hiện Công điện hoả tốc số 1198/CĐ-VPCP ngày 30/9/2020 của Văn 

phòng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh kính mời đồng chí dự Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc 

quán triệt bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì. 

1. Thành phần 

* Điểm cầu của tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ. 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống Covid-19 tỉnh: Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Cục Quản lý thị trường. 

- Giám đốc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng 

Thông tin Điện tử tỉnh. 

* Điểm cầu các huyện, thành phố 

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành 

phố và các thành phần khác có liên quan. 

2. Thời gian: Khai mạc: 8h30’ ngày 03/10/2020 (Thứ Bảy). 

3. Địa điểm 

- Điểm cầu của tỉnh: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (Phòng họp số 3,  

tầng 2, nhà B). 



- Điểm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các 

huyện, thành phố. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Các sở, ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Trung ương, đề xuất, kiến 

nghị gửi về Sở Y tế trước 8 giờ ngày 02/10/2020 để tổng hợp. 

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo tài 

liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị. Tổng hợp các đề xuất, 

kiến nghị với Trung ương gửi về Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế trước 10 giờ ngày 

02/10/2020 để được giải đáp, tháo gỡ.  

- Giao UBND các huyện, thành phố mời đại biểu tham dự Hội nghị tại 

điểm cầu các huyện, thành phố theo thành phần. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính mời đồng chí 

tham dự Hội nghị./. 
 

     Nơi nhận: 
    - Như thành phần; 

    - TT UBND tỉnh (U1, U2); 

    - UBND các huyện, tp; 

    - VPUBND tỉnh: V, CB, QT; 

    - Lưu: VT, VX2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

                                

 

 

 Vũ Huy Hòa 
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