
UY BAN NHAN DAN 
HUYN BA CHE 

CONG HOA XA HQL CHU NGHA VIT NAM 
Dc lap - Tii  do - Hnh phác 

   

S:  3  /GM-UBND Ba Chê ngày 2] tháng 11 näm 2021 

GIAY MM 

Can cut Gi.y m?ti s 1056/GM-UBND ngày 19/11/202 1 cüa UBND tinh. 

Thira 1nh Uy ban nhân dan huyn, Van phông HDND và UBND huyn trân 
tr9ng kInh miii các di biêu tham dir cuc h9p trirc tuyên cüa UBND tinh do dông 
chI Nguyn Th Hinh, Phó Chü tjch UBND tlnh chü trI, cit the nhu sau: 

1. Ni dung: Cong tác chun bj cüa các dja phu'ong và trién khai th%rc hin 
phtrcing an diéu tn ngtthi mac COVID-19 ti nba. 

2. Thôi gian: Tü 09h00', ngày 22/11/2021 (Thu Hal). 

3. Dia dim: Phông h9p tng 3, tri sä 1-IDND vâ UBND huyn. 

4. Thành phn rnôi: 

- D/c Dinh Thj V9, Phó Ch.i tich Thu?mg 1.nrc UBND huyn ('kInh môi dc và 
chü trI diem câu huyn); 

- Lãnh dao các ed quan, dan vj: Phông Y tê, Trung tam y to. 

5. Uy ban nhán dan huyn giao: 

- Phông Y t chun bj ni dung báo cáo v tInh hInh chun bj cüa huyn và 
các diêu kin dê thrc hin phuong an diéu trj FO ti nba; kêt qua rà soát các Ca s 
cách ly, diCu trj cüa huyn. 

- Van phông HDNI) vâ UBND huyn chun bj phóng hop, các diu kin kt 
nôi tri1c tuyên và các diêu kin can thiêt khác phc vi cuc hpJ. 

Noi nhân: TL. UY BAN NHAN DAN 
- CT, các PC'F UI3ND huyn (B/c); VAN PHONG 
- Nhu thành phân mà'i; 
- VO, VI, CV-NVVP; 
- Liru: VT. 
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