
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

Số:          /GM-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Duy Tiên, ngày         tháng 7 năm 2021 

GIẤY MỜI 

      

Được sự nhất trí của Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức 

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. 

1. Thành phần mời 

* Tại điểm cầu trực tuyến của UBND thị xã (phòng họp Tầng 2) 

- Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã; 

- Các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan: phòng Y tế, Trung tâm Y tế, 

Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Văn phòng HĐND&UBND, Giáo dục và Đào tạo, 

Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp, Đài Truyền thanh thị xã. 

* Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến của các xã, phường 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 

- Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã, phường; 

- Các bộ phận có liên quan: Công an, Quân sự, Y tế. 

(Đồng chí Chủ tịch UBND báo mời thành phần của đơn vị về dự Hội nghị và cử 

cán bộ phụ trách phòng họp trực tuyến chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị) 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (Chiều thứ Bảy ). 

Ủy ban nhân dân thị xã giao: 

+ Phòng Y tế chuẩn bị tài liệu, các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

+ Văn phòng HĐND&UBND thị xã, UBND các xã, phường phối hợp với 

VNPT Hà Nam chuẩn bị phòng họp trực tuyến. 

Đề nghị các đồng chí về dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian và thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Đài truyền thanh, Trang TTĐT  thị xã; 

- VNPT Duy Tiên; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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