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Dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid - 19 (nCoV) 

 

Kính gửi: ...................................................................................................... 

       ...................................................................................................... 
 

Căn cứ Giấy mời số 27/GM-BCĐ ngày 7/3/2020 của UBND tỉnh mời họp 

trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid - 19 (nCoV). UBND huyện kính 

mời đồng chí dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid - 19 (nCoV) 

với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo; 

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra huyện Sìn Hồ (Trừ các thành viên 

là chủ tịch UBND các xã thị trấn). 

2. Thời gian: Vào hồi 9h00’, ngày 08/3/2020 (Chủ nhật). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

Đề nghị Trung tâm Viễn thông huyện cử cán bộ kỹ thuật vận hành Hệ 

thống trực tuyến trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị trực tuyến. 

Đề nghị Đại biểu khai thác tài liệu họp trên Trang thông tin điện tử của Văn 

phòng UBND tỉnh tại địa chỉ http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu hội nghị. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện 

kính mời đồng chí dự Hội nghị trực tuyến đúng thời gian, thành phần./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Như thành phần; 

- Trung tâm Viễn thông Sìn Hồ; 

- Văn phòng (Đ/c Thành, Hằng); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hà Quý Trọng 
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