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UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM

So:,3J/GM-UBND

Ba Che, ngày 25 tháng 10 nám 2021

Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc

GIAY MI
Can cir Giy m?ii s 935/GM-UBND ngày 25/10/202 1 cüa UBND tinh.
Thi'ia 1nh Uy ban nhân dan huyn, Van phông HDND và UBND huyn trân
tr9ng kInh m?ii các dai biu tham dr cuc h9p tr1rc tuyên cña UBND tinh do dông
chI Nguyn Thj Hnh, Phó Chü tjch UBND tinh chü trI, ci the nhis sau:
1. Ni dung: Trin khai chin djch tiêm v.c-xin phông COVID-19 cho tré tr
dU 12 dn duOi 18 tui trên dja bàn tinh Quàng Ninh näm 2021.
2. Thôi gian: Tr 16h30' ngày 25/10/202 1 (Thir 2).
3. Da dim: Phông h9p tang 3, tr11 sô HDND và UBND huyn.
4. Thành phn moi:
- D/c Dinh Th V, Phó Chü tjch Thuing trirc UBND huyn (kInh mô'i dike và
chi tn diem cáu huyn);
- Thu trithng các Co quan, don vj: Cong an huyn, BCH Quân sir huyn, Y t,
Giáo dic và Dào tao, Lao dng - TB&XH, Van hóa - Thông tin, Trung tam Y t
huyn, Trung tam Truyn thông và VH.
- Hiu tru&ng các trung THCS, THPT trên dja bàn huyn (giaophông Giáo
diic và Dào tao mài,).
- Giám dc Trung tam GDNN và GDTX huyn.
5. Uy ban nhân dan huyn giao: phông Y th tip nhn, nghiên ci'ru tài 1iu
hçp tü tinh và chuân bj tài 1iu, kiên cüa huyn phc v11 cuc hçp./.
Noi nhân:

BAN NHAN DAN
VAN PHONG

- CT, các PCT UBND huyn (B/c);
- Nhir thành phân miii;
- VO, Vi, CV-NVVP;
- Ltru: VT.
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Nguyn Thanh Tam

UY BAN N}IAN DAN
TINH QUANG NINH
S ô:

5 /GM - UBND

CQNG HOA XA HH CHU NGHIA V1T NAM
Dc1p—Tydo—Hanh phüc
Quàng Ninh, ngayJ57háng 10 näm 2021

GIAY M1I
Thra 1nh Uy ban nhân dan tinh, Van phOng Uy ban nhân dan tinh trân tr9ng
kinh môi dông chi dir cuc hp trrc tuyn Trin khai chi&n djch tiêm vAc-xin phàng
C OVID- 19 cho tré ti dü 12 dn di.ri 18 tuii trên dia bàn tinh Quàng Ninh näm 2021.
Cuôc h9p do dng chi Nguyn Thj 1-btnh, Phó ChU tjch Uy ban nhãn dan tinh chci
trI diem câu tinh Quáng Ninh.
1. Thôi gian: Tir 16h30 ngày 25/10/2021 (Thü Hal).
2. Da dim, thành phn:
2.1. 1'çii p/tang h9p Iryc tuyin Try sô UBND tinh:
- Lãnh do các so, ngành, dcyn vj: Y t, Gjáo duc và Dao to, Thông tin và Truyn
thông, Lao dng- Thiscrng binh và Xã hi, Cong an tinh, Bô Chi huy Quân sir tinh, Trung
tam Kiêm soãt bênh tat tinh.
- Các dn vj lien quan cüa SO Y t (giao Sà Y té ,nài)
2.2. T9ipl:bng lipp trrc tuyln cáa UBND cdc huyn, till xd, thành phô:
- Lành do UBND các huyn, thj xâ, thành ph&
- Lành dao Bnh vin Vit Nam-Thiiy Din Uông BI (hQp trwc tuyn tgi UBND
Thành phó Uông BI).
- LAnh dao Phông Thtrcing birth- Lao d)ng và Xà hi.
- LAnh d?o Phông Giáo dic và Dào to các huyn, thj xA, thãnh ph&
- Hiu trtthng, Giám dôc Va dai din Hi phi huynh hoc sinh cac Co sO giáo dc
dáo tao các cap h9c THCS, THPT, các Trung tarn Giáo dic nghê nghip Va Giáo dic
thuông xuyên, Trung tam HuOng nhip và Giáo ditc thuOng xuyen tInh (Giao Sà Giáo
dic và Dào lao phOi Iicip UBND cap huyên ,nd.
- Di din các phông ban, don vi lien quan (Giao UBND cp huyên ,n&z).
3. Uy ban nhãn dan tinh giao
- SO Y t chuân bj báo cáo Triên khai chin djch tiêm väc-xin phông COVID- 19
cho tré tr dü 12 den di.rOi 18 tuôi trên dja bàn tinh Quãng Ninh näm 2021 (chü d5ng in
tài lieu phyc vy igiphóng hQp UBND tinh, gzri tài lieu cho cOc dfa phtwng).
- Van phông UBND tinh chun bj phông hçp Va phôi hop vOi SO Y tê thrc hin
các ni dung lien quan ni dung cuc hçp; phôi hop vOi Viên thông Quãng Ninh dam
báo k thut thông suôt phic vi cuc hçp./.

Noi nhâ,z:
- Nhti thành phn m&i dv;
- CT (báo cáo);
- P3 (kInh miii chü tn);
- VO, V2, DLI-2;
-Liru:VT,VXS
ND-GM2I.17

TL. UY BAN NHAN DAN
KT; CHAII VAN PHONG
: N•I VAN PHONG

