
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA CHẼ 

  Số: 299/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ba Chẽ, ngày 07 tháng 11 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Văn bản số 1009/GM-UBND ngày 07/11/2021 của UBND tỉnh, 

Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến 

của Bộ Y tế về quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh 

thông tin công dân của người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19 do lãnh đạo 

Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì, cụ thể như sau: 

1. Thời gian:  Từ 09h00’, ngày 08/11/2021 (Thứ 2). 

2. Địa điểm, thành phần mời:  

2.1. Thành phần đại biểu dự tại điểm cầu huyện (Phòng họp tầng 1, trụ sở 

HĐND và UBND huyện): 

- Đ/c Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện (kính mời dự 

và chủ trì điểm cầu huyện); 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Văn 

hoá và TT huyện. 

2.2. Thành phần đại biểu dự tại điểm cầu xã (Phòng họp trực tuyến của 

UBND xã, thị trấn): 

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Công an, Trạm Y tế các xã, thị trấn và các thành phần liên quan 

do UBND xã, thị trấn mời dự. 

3. Ủy ban nhân dân huyện giao: Phòng Y tế huyện chủ trì tiếp nhận tài 

liệu của tỉnh chuyển đến các đại biểu dự họp (nếu có).  

Lưu ý: Đại biểu tham dự hội nghị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19; sử dụng ứng dụng PC-Covid để quét mã QR-code và khai báo y tế. 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện trân trọng 

kính mời các đại biểu tới dự họp./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- V0, V1, CV-NVVP (T/h);                                                           

- Lưu: VT. 

 TL. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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