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GIẤY MỜI HỌP 

 

 

  Thường trực Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19.  

 1. Thành phần mời dự tại điểm cầu phòng họp tầng 3 - Trụ sở Văn 

phòng UBND tỉnh:  

 Trân trọng kính mời:  

 - Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

 - Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 - Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

 - Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

 - Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. 

 - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên có liên quan.

 - Mời phóng viên Báo Thanh Hóa, Đài Phat thanh và Truyền hình tỉnh dự 

và đưa tin. 
 

 2. Thời gian: Bắt đầu từ 15 giờ 00, ngày 02/8/2020. 

3. Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 3, Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh. 

- Giao Sở Y tế phối hợp với Phòng Cổng thông tin điện tử và CNTT - Văn 

phòng UBND tỉnh chuẩn bị tài liệu cho các đại biểu dự họp. 

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

quan chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ hội nghị. Thời gian vận 

hành và chạy thử hệ thống trực tuyến từ 10giờ ngày 02/8/2020. 

- Đề nghị tất cả các đại biểu thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo 

khuyến cáo của cơ quan Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên TP Giấy mời; 

- PCT Phạm Đăng Quyền (để b/c); 

- PCVP Nguyễn Đức Thịnh (để th/dõi); 

- Phòng Cổng TTĐT&CNTT; 

- Phòng Quản trị - Tài vụ; 

- Lưu: VT, VXsln. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
 
 
 

 

 

 
     Nguyễn Đức Thịnh 
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