
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ DUY TIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND Duy Tiên, ngày          tháng 9 năm 2021 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid- 19 

Thực hiện Văn bản số 267/GM-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng kính mời các đại biểu 

dự trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (Sáng thứ Bảy) 

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của UBND thị xã và UBND các xã, phường. 

3. Thành phần mời 

* Tại điểm cầu trực tuyến của UBND thị xã (phòng họp Tầng 2) 

- Đồng chí Bí thư Thị ủy;  

- Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan: Văn phòng Thị ủy, phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô 

thị, Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào 

tạo, Lao động – Thương binh và xã hội, Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp, Đài 

Truyền thanh thị xã. 

* Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến của các xã, phường 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy;  

- Đồng chí Chủ tịch UBND; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách phòng chống dịch Covid-19; 

- UBND các xã, phường mời đại biểu có liên quan dự họp (Số lượng đại 

biểu dự tại mỗi địa phương không vượt quá 20 đại biểu và thực hiện nghiêm 

khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế).  

* Ủy ban nhân dân thị xã giao: 

+ Phòng Y tế chuẩn bị tài liệu, các điều kiện phục vụ Hội nghị. Chuẩn bị 

nội dung phát biểu của Lãnh đạo thị xã (kết quả, khó khăn, vướng mắc, các đề 

xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã); 

+ Các xã, phường chuẩn bị báo cáo trực tuyến công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại địa bàn quản lý; 
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+ Trung tâm Viễn thông Duy Tiên cử cán bộ trực kỹ thuật tại phòng họp 

trực tuyến tại các điểm cầu; 

+ Điện lực Duy Tiên cung cấp nguồn điện ổn định, đảm bảo phục vụ kết 

nối hội nghị trực tuyến thông suốt, không bị gián đoạn. 

Đề nghị các đồng chí về dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian và thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- VNPT Duy Tiên; Điện lực Duy Tiên; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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