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GIẤY MỜI 

Cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

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

                   Căn cứ Giấy mời số 514/VPCP-TH ngày 06/5/2021 của Văn phòng Chính 

phủ; UBND tỉnh kính mời các đồng chí dự cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì. 

          1. Thành phần 

* Điểm cầu của tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;  

- Giám đốc: CDC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh; 

 - Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh. 

* Điểm cầu các huyện, thành phố 

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

thành phố. 

2. Thời gian: 14h00’ ngày 07/5/2021. 

3. Địa điểm:  

- Điểm cầu của tỉnh: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. 

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

4. Tổ chức thực hiện 

- 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 cuộc họp; thực hiện các biện pháp an toàn 

phòng dịch Covid-19 tại điểm cầu của tỉnh.  

 - Giao UBND các huyện, thành phố mời đại biểu dự họp theo thành phần tại 

điểm cầu các huyện, thành phố. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng 

chí dự họp đầy đủ, đúng thành phần./. 

     Nơi nhận: 
    - Như thành phần; 

    - UBND tỉnh: U1, U2 (b/c); 

    - VPUBND tỉnh: V, C, CB, QT; 

    - Ban QLKTTHCCT tỉnh; 

    - Lưu: VT, VX1. 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

                               

Nguyễn Thị Hồng Tuyến 
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