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GIẤY MỜI 

Về việc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó với bão số 7 

 

 

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức họp chỉ đạo ứng 

phó với bão số 7. 

1. Thành phần mời dự: 

a) Đầu cầu cấp tỉnh: 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì cuộc họp. 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh; V n phòng th  ng trực Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai tỉnh; V n phòng th  ng trực Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó 

sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa. 

b) Đầu cầu cấp huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện): 

- Chủ tịch UBND - Tr ởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện. 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện. 

2. Thời gian: 16 gi  00’, ngày 08/10/2021 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: 

a) Đầu cầu cấp tỉnh: Phòng họp trực tuyến tầng 2, Trụ sở cơ quan UBND tỉnh. 

b) Đầu cầu cấp huyện: Phòng họp trực tuyến, Trụ sở UBND cấp huyện. 

4. Các nội dung khác: 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tài liệu, báo cáo 

phục vụ Hội nghị tại đầu cầu cấp tỉnh. Đài Khí t ợng Thuỷ v n tỉnh Thanh Hóa 

chuẩn bị báo cáo nhận định về m a, bão. 

- Giao V n phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết khác để phục vụ Hội nghị ở đầu cầu cấp tỉnh. 



2 

  

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan chuẩn bị công tác đảm bảo đ  ng truyền thông suốt phục vụ Hội nghị. 

- Các đại biểu thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo khuyến 

cáo của cơ quan y tế khi đến dự họp. 

Ghi chú: Th i gian bắt đầu kết nối thử từ lúc 15 gi  00’, ngày 08/10/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Nh  thành phần m i dự; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh V n phòng UBND tỉnh; 

- L u: VT, NN, QLCTTĐT&CNTT.  
 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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