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GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến 3 cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Giấy mời số 521/GM-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về dự họp trực tuyến 3 cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng trân trọng 

mời các đại biểu dự họp trực tuyến 3 cấp như sau: 

 1. Thành phần 

 1.1. Tại điểm cầu huyện 

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện tại Quyết 

định số 768-QĐ/HU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng (Bí 

thư Đảng ủy các xã, thị trấn dự họp tại điểm cầu của xã, thị trấn). 

1.2. Tại điểm cầu các xã, thị trấn 

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: Từ 13 giờ 50 phút, ngày 01/12/2021 (thứ Tư). 

3. Địa điểm:  

- Cấp huyện: Tại phòng họp tầng 2, nhà Văn hóa huyện. 

- Cấp xã, thị trấn: Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn. 

4. Tổ chức thực hiện 

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp nhận tài liệu do Sở Y tế gửi, phô 

tô tài liệu phục vụ Hội nghị. Phối hợp với Trung tâm Viễn thông Hữu Lũng (đ/c 

Phạm Quang Hùng, Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện, SĐT: 0912.202.840) 

chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. 

 - Giao Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

xây dựng BC tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

 - UBND các xã, thị trấn chủ động cập nhật tài liệu trên hệ thống iOffice, in 

phục vụ tại phòng họp, chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc 
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họp. Thực hiện test trực tuyến với huyện (lịch test trực tuyến đồng chí Dương Viết 

Diện – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo với các xã, thị 

trấn sau). 

 Tất cả các đại biểu dự họp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định. 

 Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./. 

 

Nơi nhận:  

- Như thành phần; 

- Trung tâm Viễn thông huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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