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 Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 5 năm 2021   
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách  

phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần "Chống dịch như chống giặc"  

 

 Thực hiện Công điện số 651/CĐ-VPCP ngày 28/5/2021 của Văn phòng 

chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", Ủy 

ban nhân dân tỉnh mời đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau: 

1. Thời gian: 08h ngày 29/5/2021 (Thứ 7). 

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công báo - Tin học, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (chủ trì); 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (đồng chủ trì); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh (kiện toàn tại Quyết định số 1976/QĐ-

UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh) thuộc các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Chủ tịch UBND: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh 

và các huyện: Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Nghi Xuân. 

4. Đề nghị:  

- Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ tỉnh) liên hệ Bộ Y tế để chuẩn bị tài 

liệu gửi các đại biểu và đảm bảo các điều kiện phục vụ Hội nghị.  

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

khuyến cáo của cơ quan y tế; không mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử có 



tính năng thu phát vào phòng họp (nếu đem theo thì gửi tại nơi quy định theo hướng 

dẫn của Ban tổ chức Hội nghị)./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Các thành phần mời họp; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 
- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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