
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /GM-UBND           Phú Thọ, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

GIẤY MỜI HỌP 

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

 
 

  

Thực hiện Văn bản số 514/VPCP-TH ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc mời họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công 

tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí chương 

trình dự họp tại điểm cầu Phú Thọ, nội dung cụ thể như sau: 

 1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 07/5/2021 (Thứ Sáu). 

 2. Địa điểm:  

- Điểm cầu cấp tỉnh: Phòng họp số 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Điểm cầu cấp huyện, thành, thị: Phòng họp trực tuyến tại UBND các 

huyện, thành, thị. 

3. Thành phần mời dự: 

3.1. Tại điểm cầu cấp tỉnh. 

- Đồng chí Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, gồm: 

Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Giao 

thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh. 

3.2. Tại điểm cầu cấp huyện, thành, thị.  

- Lãnh đạo UBND huyện, thành, thị; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

4.1. Cấp tỉnh. 

- Giao Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ động liên hệ 

để nhận tài liệu từ điểm cầu Trung ương, sao gửi cho các đại biểu tham dự.  

- Giao Viễn thông Phú Thọ liên hệ với điểm cầu Trung ương, đảm bảo các 

điều kiện kỹ thuật để kết nối với điểm cầu trực tuyến của Trung ương; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện 

cần thiết phục vụ hội nghị. 
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4.1. Cấp huyện, thành, thị: Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị: 

- Thông báo mời dự hội nghị đối với các thành phần tại điểm cầu cấp 

huyện, thành, thị. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia hội nghị tại điểm cầu cấp huyện.  
 

Thông báo và mời các đại biểu dự họp đầy đủ theo lịch trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các TP mời dự; 

- Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh, Cổng 

TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: HCTC, QTTV; 

- Lưu: VT, VX3. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 
 

Trần Ngọc Đương 
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