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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

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

............................................................................................................................. 

  

Căn cứ Giấy mời số 164/CĐ-VPCP ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-

19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện Nậm 

Pồ kính mời đồng chí dự Hội nghị với các nội dung như sau: 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/9/2021 (Chủ nhật). 

2. Thành phần mời dự: 

2.1. Điểm cầu Phòng họp UBND huyện 

- Đồng chí Lê Khánh Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện; 

- Đồng chí Bùi Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên: Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của 

UBND huyện Nậm Pồ, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nậm Pồ theo Quyết định số 

1237/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện Nậm Pồ. 

2.2. Điểm cầu tại các xã 

- Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã; 

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã. 

Lưu ý: 

- Trường hợp phòng họp trực tuyến UBND các xã gặp sự cố, lỗi kết lối, đề 

nghị đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã dự họp tại điểm cầu xã lân cận. 

- Đại biểu được mời tham dự Hội nghị tại các điểm cầu đi đúng thành phần 

được mời, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không mời phóng viên các cơ 

quan báo chí, truyền thông dự và đưa tin. 

3. Nội dung 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 họp trực tuyến với các địa 

phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 



4. Phân công nhiệm vụ 

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện liên hệ với Sở Y tế để nhận 

tài liệu; phô tô tài liệu cho các đại biểu dự điểm cầu huyện, gửi bản mềm tài liệu lên 

Gmail chung của huyện và chuyển cho UBND các xã. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp, cơ sở vật cần thiết 

phục vụ Hội nghị;   

- Trung tâm Viễn thông huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

huyện thực hiện kết nối đường truyền với điểm cầu tỉnh. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

huyện thực hiện kết nối thông tin giữ điểm cầu UBND huyện với điểm cầu các xã. 

Lưu ý: Đại biểu dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch covid 19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; không mời phóng viên các cơ quan 

báo chí, truyền thông tham dự, đưa tin. 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng kính mời 

các đồng chí tới dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- LĐ. UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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