SAO Y; UBND Huyện Ba Chẽ; 08/10/2021

U BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dôc Ip - Tir do - Hnh phñc

S:o263 /GM-UBND

Ba Chê, ngàv 08 lliáng 10 nám 2021
GIAY MI

Thirc hin Cong din s 1489/CD-VPCP ngày 08/10/2021 cüa Van phông
Chinh phü và Giây m&i so 869/GM-UBND ngày 08/10/2021 cüa UBND tinh, U
ban nhân dan huyri trân tr9ng kInh mi các di biu tham dir Hi nghj tr1rc tuyn
toàn quôc cüa Ban Chi dao Quôc gia phông, chng djch Covid-19 vi các dja
phi.rang ye cong tác phông, chng djch Covid-19 do Thu tuóng ChInh phü Phm
Minh ChInh - Tnthng Ban chi do Quc gia chü trI, cii th thu sau:
1. Thôi gian: Bt d.0 tü 08h00', ngày 09/10/2021 (Thir 7).
2. Dja dim: Phóng h9p t.ng 3, Trii so HDND và UBND huyn.
3. Thãnh phân moi:
- Die Vu Thành Long - TUV, BI thu Huyn ui', Trithng Ban chi dao huyn
(kInh mài dr và chi trI diem câu huyn);
- Die D Khánh Tüng - Phó Bi thu Huyn u, Chü tjch UBND huyn, Phó
TruOng ban thung tnrc Ban Chi do phông huyn (kInh mài dr);
- 1)/c Dinh Thj V - Phó Chü tjch ThuOng tnrc UBND huyn (kInh m&i d?);
- Länh dto các co quan, &in vj: Cong an huyn, Ban Chi huy Quân sir, Van
hoá và TT, Lao dng-TB&XH, Kinh tê và HT, Van phông HDND và UBND
huyn.
4. Uy ban nhân dan huyn giao:
- Van phông HDND vâ UBND huyn chun bj phông hçp, k& ni dim cu
Trung uong vOi dim cu huyn; don dc các dai biêu tham dr phic vi F1ci nghj.
Lwu fl: Dgi bku tham dir h5i nghj thirc hin nghiêm các quy djnh v phông, chng
dch Covid-19, khai báo y t và quét ma QR code thông qua ing 4ng PC-Covid.
U ban nhân dan huyn trân trpng kInh mOi các di biu tOi dr hçp./.
Noinliân:
- NhLr thành phân m&i;
- Van phong I-Iuyn ui';
- VO, Vi, V2. CV-NVVP ('i'/h);
- Luu: Vi'.
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