SAO Y; UBND Huyên Ba Chẽ; 10/9/2021

U BAN NHAN DAN
HUYNBACHE

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM

S& ?i0 /GM-UBND

Ba Chë, ngày 10 tháng 9 nám 2021

Dc1p-Tirdo-Hnhphñc

GIAY M%I
Thrc hin Giy myi s 715/GM-UBND ngày 09/9/202 1 cüa U' ban nhân
dan tinh, U ban nhân dan huyn trân tr9ng kInh miii các dai biu tham dir cuc
h9p trrc tuyn toàn quc cüa Ban Chi dao Qu& gia, phông, chng djch Covid- 19
vâi các dja phucvng v cong tác phóng, chng djch Covid- 19 do Thu tithng ChInh
phü Phtm Minh ChInh - Trithng ban chi dto Quc gia chü trI, cii the nhu sau:
1. Thin gian: Bt dãu tr 08h00', ngày 11/9/2021 (Thu Bay).
2. Dja di.m, thãnh phIn mô'i:
2.1. Thành phin dcii bièu dy tii diên, c/lu huyn (Plzàng h9p tang 3, tri só
HDND và UBND huyn):
- D/c Vi Thãnh Long - TUV, BI thu Huyn
(kInh mô'i dir và chi trI diem câu huyn);

us',

Truing Ban chi do huyn

- D/c Büi Van Luu - Phó BI thu Thu&ng trirc Huyn
huyn, Phó Tru&ng ban chi do phông huyn (kInh mài dir);

u5',

Chü tjch FIDND

- D/c D Khánh Thng - Phó BI thu Huyn u, Chü tjch UBND huyn, Phó
Tnthng ban thuô'ng trirc Ban chi do phông huyn (kmnh m&i dz);
- Chánh VAn phàng: Huyn uS', HDND và UBND;
- Thu trithng các co quan: Cong an, Ban chi huy Quân sr, phông Y t,
phông Giáo diic và Dào tao, phông Kinh tê - H tang, Trung tam té, Trung tam
Truyên thông và VAn hoá.
2.2. Thành phn dcii biêu dir tii diem c/lu xii (Pliàng /iç'p tri'c tuyên
UBND xã, thj trân):

CU(i

- Dng chI BI thu Dãng uS', Tru&ng ban chi do phàng chng djch Covid19; Chü tjch UBND các xA, thj trân;
- Thành viên BCD phóng, chng djch Covid-1 9; Trirn truö'ng các Tram Y tê
các xA, thj trân.
(Các thành phn lien quan do UBND xii, thi tr1n mài dy).
3. Uy ban nhân dan huyn giao:

- Phàng Y t huyn chü tn, phi hcq, Trung tam Y tê vói các co quan, don vj
lien quan chuân bj ni dung tài 1iu cüa huyn phic vi Hi nghj; tiêp nhn tài
1iu cüa tinh chuyên den các di biêu di.r h9p (néu co).
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- Van phông HDND và UBND huyn chun bj phông h9p, kt nôi vâi diem
cu Trung ucmg vâi dim call huyn vâ diem câu cAp xâ; don dc các dai biu
tham dir phc vii Hi nghj.
- Chü tjch UBND các xã, thj trn m?i các thânh phAn dja phiiang tham dir
hi nghj; chi d.o can b k5 thut chü dng tnrc kirn tra và bt may kt ni dim
cAu tr1rc tuyn vói dim cAu trung t.rng tu 07h30' cüng ngày 11/9/2021.
Lwu fr: Dai bié'u tham dy hi nghj thy'c hin nghiêm tác các quy djnh v
phông, cMngd.ich Covid-19.
UBND huyn trân tr9ng kInh rnii các di biu tói di,r h9p.I.
N0inhin:
- Nhu thành phân môri;
- Van phông Huyn u
- VO, Vi, CV-NVVP (TIh);
- LLru: VT.

TM. U BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

UY BAN MIlAN DAN
TP4H QUANG NINU
S:

fS /GM-TJBND

CONG HOA xA HQI CEO NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ti do - Hinh phüc
QuángNinh, ngày tháng 9 nàm 2021

GIAY Mfl
Tham diy cuc h9p trrc thy&i toàn qu&
cüa Ban Chi do Quc gia Phbng chng dch COVIID-19

Thirc hin Cong din s 1302/CD-VPCP ngày 08/9/2021 ciiaVän phông
ChInh phi'i (kern theo); thra 1nh Uy ban nhân dan tinh, van phông Uy ban nhãn
dan tinh trân trpng kinh m&i dng chI dr cuc h9p trrc tuyên toàn quôc cüa Ban
Chi do Quc gia Phàng chng dch COVID-19 vâi các dja phuong ye cong tác
phOng, chông djch COVID-19.
Cuc h9p do Thu tu&ng Chinh phü Fhm Minh Chmnh, Tnnrng Ban CM do
Quc gia PhOng chông djch COVID-19 chü trI,
1. Thri gian: 08 gi?, ngày 11 tháng 9 nàm 2021 (Thi'r Bay).
2. DIa dim Va thànb phn mbi h9p:
2.1. Tziphbng h9p trrc tuyn Try so' UBND linh:
- KInh mM dng chI Nguyn Xuân Ks', Oy viên Ban Chp hânh Trung ucrng
Bang, BI th.r Tinh üy, Chü tjch HDND tinh, Tnr&ng ban CM do phOng chông
djch COVID-19 tinh Quñng Ninh: Kmnh m1i d và chü trI thành phãn lam vic cüa
tinh Quãng Ninh;
- Kinh mM dng chi Ngô Hoãng Ngân, Phó BI thu Thu&ng trirc Tinhüy, Phó
tnthng ban CM do phOng chông djch COVID-19 tirth Quáng Ninh;
- KInh m&i dng chI Nguyn Turng Van, Phá BI thu Tinh üy Chü tjch UBND
tinh, Phó Tru&ng ban thumg trrc Ban CM do phông chông djch COVID- 19 tinh
Quâng Ninh;
- Kinh mM dtng cM Trinh Th Minh Thanh, Phó BI thu Tinhüy, Phó Chü tjch
HDND tinh;
- Thành viên Ban chi dao cp tinh phOng, chng djch COVID-19; Trrnmg,
phó các Tiêu ban thuc Ban CM do theo Quy& djnh sO 368-QD/TU ngày
03/9/202 1 cia Tinh u Quâng Ninh;
- Giárn dc các Khu COng nghip, Khu kinh t (giao Ban quOn lj khu kinh té
QuOngNinli m&i).
2.2. Txiphbng h9p trrc tuyn cña UBNJ) các hwyn, thj xâ, thành phô:
- Ban CM do phOng chng djch COVJD-19 cüa huyn, th xã, thành ph&
- Trtr&ng cãc phOng ban, don vi lien quan (do dja phzto-ng triu tcp).
- Giám dc Bnh vin Vit Nam-Thy Din Uông Bi (hpp trrc tuyên tgi
UBND ThànhphO UóngBI).
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2.3. Tgi phèng hpp trite tuyin cüa UBNI) cdc xã, phw?mg, thj Iran (Giao
UBND các huyn, thj xä, thanhphô chi &io to chtk, triêu tap):
- Ban Chi do phông chng dch COVID-19 cüa xA, phuông, th.j trn.
- Lânh do các b phn, Co quan, don vj lien quan (do a'ja phuong triu tap).
3. Uy ban nhân dan tinh giao:
- So Y t chun bj báo cáo cong tc phông, chng djch COVID-19 tinh Quãng
Ninh phc vi cuc h9p; báo cáo cp nht tInh hInh dn ngày 10/9/2021 (chü dng
in tài 1iu phic vi ti phông hçp UBND tinh, gfri tâi 1iu cho các dja phtrcing). Lien
h vOi Thithng trrc Ban Chi dao Quc gia Phông chông djch COVID- 19 d nhn
tài 1iu hçp tir Trung uo'ng.
- Van phOng UBND tinh chun bj pbàng hQp và phi hcp vOi SO Y t thjc
hin các ni dung lien quan dn Chtrong trinh HOi nghj; phi hçp vi Vin thông
Quãng Ninh dam bâo k thut thông suát phic vi cuc h9p.
- D ngh. các di biu d hçp tai dim cu Tri sO Uy ban nhn dfin tinh và
dim câu cüa Uy ban nhán dan các huyn, thj xä, thãnh phô, các xâ, phtthng, thj
trn di h9p ding thành phán; thc hin ngbiêm các bin pháp phông djch COVID19 theo khuyên cáo cüa ca quan y tá, cài dt bluezone, khai báo y t và quét ma
QR code; không mang din thoai di dng và các thit bi din tir có khâ nang thu
phát vào pbông hçp./.
No'inhn:

- Nhi.r thành phn mbi hçp;
- CT và các PCI (báo cáo);
-VPTinhüy;
- VO, V3, DLI-2, VXS, VX6, T114.
- HC-QT-TV;
- Liru: VT, DL1.

TL. UY BAN NUAN DAN
CHANII VAN PRONG

