
GIẤY MỜI 

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh  
 
 

 

 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ 

chức cuộc họp trực tuyến bàn một số nội dung phòng, chống dịch trong tình 

hình mới và triển khai công tác đón công dân từ vùng dịch trở về địa phương 

(phụ nữ mang thai và học sinh). 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 14h30 ngày 04/10/2021 (thứ Hai). 

2. Địa điểm, thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

2.1. Tại điểm cầu của tỉnh: Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (mời chủ trì); 

- Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

(theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh) thuộc các 

sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Sở Y 

tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công 

Thương, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông - Công 

an tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự và 

đưa tin. 

2.2. Tại điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã: Phòng họp trực tuyến 

cấp huyện. 

- Đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. 

- Các thành phần liên quan do UBND cấp huyện tin mời. 

3. Phân công nhiệm vụ: Giao Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo công tác 

phòng, chống dịch trong tình hình mới; các sở, ngành và UBND cấp huyện báo 

cáo kết quả thực hiện các nội dung tại Thông báo số 186/TB-BCĐ ngày 

11/9/2021 của BCĐ tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 
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Hà Tĩnh, ngày        tháng     năm 2021   



đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 08/9/2021 và 

chuẩn bị ý kiến phát biểu về các nội dung liên quan cuộc họp. 

Đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp đúng thành phần, thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Các thành phần mời họp; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh (bố trí điểm cầu); 

- Lưu: VT, VX1. 

 

TL. TRƯỞNG BAN 

 

 
 
 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Trần  Tuấn  Nghĩa 
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