
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /GM-UBND Đăk Hà, ngày      tháng       năm 

 

GIẤY MỜI 

phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,  

chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương 

 

Căn cứ Giấy mời số 379/GM-VP, ngày 08/9/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh Kon Tum về phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 trực tuyến với các địa phương. 

Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến 

tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện như sau: 

1. Thành phần dự cuộc họp 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Kinh tế và Hạ tầng; 

Văn hoá và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính - Kế hoạch; Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện; Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh 

đạo Huyện Đoàn. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: 8 giờ, ngày 13 tháng 9 năm 2022 (Thứ ba). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

4. Công tác chuẩn bị:  

- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện liên hệ với Sở Y tế để nhận tài liệu 

gửi cho các đại biểu dự họp. Phối hợp với VNPT Đăk Hà và các đơn vị liên quan 

chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo kỹ thuật đường truyền để phục vụ hội nghị. 

- Trung tâm y tế huyện báo cáo tổng hợp công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay. Gửi báo cáo về UBND huyện 

chậm nhất trong ngày 12/9/2022. 

- Các đại biểu dự họp thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế. 

Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc, tham dự đúng thành phần và 

thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                       
- Như thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện;                                                    

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VP.                                                                                                               

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn An 
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