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GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 
 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời: 
 

Dự Hội nghị trực tuyến của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

1. Thành phần: 

a) Tại điểm cầu UBND tỉnh: Phòng họp số 1, tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh, 

mời: 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh các sở, 

ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Giao thông vận tải, 

Văn hóa thể thao và Du lịch, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đồng chí Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

b) Tại điểm cầu tại các huyện, thành phố, mời: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

- Các đồng chí thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, 

thành phố. 

2. Thời gian: Từ 13h30, ngày 03 tháng 12 năm 2021 (thứ Sáu).  

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Sở Y tế chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ Hội nghị. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Viễn thông Nam 

Định đảm bảo kỹ thuật, đường truyền phát tín hiệu tại các điểm cầu trực tuyến 

trong tỉnh; thông báo, kiểm tra đường truyền phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh 

tại các điểm cầu trực tuyến trong tỉnh vào 09h00', ngày 03/12/2021. 
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3. Công ty Điện lực Nam Định đảm bảo nguồn điện phục vụ Hội nghị tại 

các điểm cầu trực tuyến và trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông. 

4. UBND các huyện, thành phố: 

- Mời các đại biểu dự họp theo thành phần, chịu trách nhiệm thực hiện các 

biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định đối với 

các đại biểu dự họp tại điểm cầu. 

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tại điểm cầu địa phương. 

Trân trọng kính mời các đồng chí./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Nam Định; 

- Công ty Điện lực Nam Định; 

- Viễn thông Nam Định; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Đ/c CVP UBND tỉnh; 

- VP2; 

- Lưu: VP1, VP10, VP7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Chu Thị Hồng Loan 
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