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GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19       
 

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, 

chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố và các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Thành phần  

a) Tại phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh: 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng); 

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (có Giấy mời riêng); 

  - Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (có Giấy mời 

riêng);  

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ngành: Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Giao thông vận tải,  Bộ 

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

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Quản lý thị trường, Đài Phát 

thanh và Truyền hình, Văn phòng UBND tỉnh.  

b) Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện (do UBND huyện, thành phố chủ 

động mời, không quá 15 đại biểu):  

- Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, thành phố; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn trực thuộc, các tổ chức 

chính trị - xã hội có liên quan. 

c) Tại phòng họp trực tuyến cấp xã (UBND xã chủ động mời, không quá 10 

đại biểu): 

- Bí thư Đảng ủy;  



 

 2 

- Chủ tịch HĐND; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; 

- Đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội; 

- Một số cán bộ, công chức xã. 

2. Nội dung: Triển khai các giải pháp thực hiện đợt cao điểm phòng chống 

dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.  

3. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 01/4/2020 (thứ Tư).  

4. Địa điểm 

- Điểm cầu ở tỉnh: tại phòng họp trực tuyến tầng 4 trụ sở UBND tỉnh.  

- Điểm cầu ở cấp huyện: tại phòng họp trực tuyến của UBND huyện, thành phố.  

- Điểm cầu ở cấp xã: tại phòng họp trực tuyến của UBND xã, phường, thị trấn. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Sở Y tế chuẩn bị Báo cáo về kết quả công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong thời gian tới; in đủ tài liệu 

cho các thành phần dự họp. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn, phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị chu đáo các 

điều kiện về kỹ thuật phục vụ cuộc họp. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường 

truyền thực hiện vào 17 giờ 00 ngày 31/3/2020 và thử lại từ  7 giờ 15 phút ngày 

01/4/2020. Yêu cầu VNPT Lạng Sơn và UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ 

kỹ thuật trực tại các điểm cầu để phối hợp thực hiện. 

c) Tài liệu họp sẽ được gửi qua iOffice và trên Trang thông tin của Văn 

phòng UBND tỉnh. Văn phòng UBND các huyện, thành phố cập nhật, in tài liệu, 

gửi các đại biểu dự họp nghiên cứu trước.  

Lưu ý: Đề nghị các đại biểu khi tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc việc 

đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào hội trường và vị trí ngồi 

bảo đảm khoảng cách theo quy định. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đài PT-TH, Báo Lạng Sơn, các cơ quan thông 

tấn báo chí và phóng viên Trung ương thường trú 

tại tỉnh;   

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- VNPT Lạng Sơn; 

- Điện lực Lạng Sơn (Phối hợp); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, Ban TCD,  

  HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (NNK).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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