ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 106 /GM-UBND

Tuần Giáo, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kính gửi: ………………………………………………….
Thực hiện Công văn số 182/GM-UBND ngày 24/9/2021 của UBND
tỉnh Điện Biên về 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 tổ chức dự họp trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Thời gian:
8 giờ 00’ ngày 25/9/2021 (Thứ Bảy).
2. Địa điểm:
- Điểm cầu huyện: Hội trường tầng 3 trụ sở UBND huyện.
- Điểm cầu các xã (16 xã đã được trang bị phòng họp trực tuyến).
3. Thành phần:
3.1. Tại điểm cầu huyện:
- Kính mời các đồng chí Thường trực huyện uỷ;
- Kính mời đồng chí Chủ tịch UBMTQVN huyện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tuần Giáo
(theo Quyết định số 1011/QĐ-HU ngày 06/9/2021 của huyện uỷ Tuần Giáo);
- Thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tuần
Giáo (theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện).
- Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã Quài Cang, Quài Tở, Thị
trấn Tuần Giáo;
3.2. Tại điểm cầu các xã (các xã được trang bị phòng họp trực tuyến):
- Các đồng chí chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã.
- Thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã.
4. Phân công nhiệm vụ
- Giao Trung tâm Y tế huyện liên hệ với Sở Y tế để nhận tài liệu, in, phát
tới các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện và gửi bản mềm đến điểm cầu các
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xã; dự thảo nội dung phát biểu của lãnh đạo huyện không quá 7 phút nội dung
tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần giải quyết, các khó khăn vướng mắc cần
kiến nghị, đề xuất với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp trên. Cập nhật đầy
đủ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thành và gửi
về văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16h00’ ngày 24/9/2021.
- Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan,
đồng thời hướng dẫn UBND các xã kết nối, chuẩn bị phòng họp trực tuyến.
Lưu ý: Đại biểu dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế. Không mang điện
thoại di động và các thiết bị điện tử có khả năng thu phát sóng vào phòng họp.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện
trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian, thành phần./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lưu: VP.
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