ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 81 /GM-UBND

Tuần Giáo, ngày 02 tháng 8 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kính gửi: ………………………………………………….
Thực hiện văn bản số 109/GM-UBND ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh Điện
Biên về dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
UBND huyện tổ chức dự họp trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 15 giờ 00’ ngày 02/8/2020 (Chủ nhật).
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:
- Bí thư Huyện ủy;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra (theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày
04/02/2020 của UBND huyện Tuần Giáo) của các cơ quan thuộc huyện, Chủ tịch
UBND xã Quài Cang, Quài Tở và Thị trấn Tuần Giáo.
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện dự,
đưa tin.
3.2. Tại điểm cầu các xã:
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra của 16 xã đã trang bị phòng họp trực tuyến.
Ghi chú: Giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo tình hình
dịch bệnh và kế hoạch phòng chống bệnh tại cuộc họp. Văn phòng
HĐND&UBND huyện phối hợp với UBND các xã chuẩn bị phòng họp trực tuyến.
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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