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Ngã Năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021
THƯ MỜI

Trên cơ sở Giấy mời số 01/GM-BCĐ-TCN ngày 11/11/2021 của Tổ Công
nghệ - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng về việc tập huấn về
quy trình xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng và cập nhật số liệu tiêm chủng;
Ủy ban nhân dân thị xã mời thành phần dự tập huấn vào lúc 18 giờ 30 phút,
ngày 12/11/2021 (thứ Sáu) như sau:
1. Điểm cầu thị xã
- Đại diện lãnh đạo Công an thị xã.
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã và cán bộ phụ trách (giao Trung
tâm Y tế thị xã mời).
* Địa điểm: Phòng họp số 3 Thị ủy.
2. Điểm cầu xã, phường (Giao Ủy ban nhân dân xã, phường mời thành phần
và chuẩn bị Phòng họp kết nối trực tuyến)
- Đại diện Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 xã, phường.
- Đại diện lãnh đạo Công an xã, phường.
- Trưởng Trạm Y tế xã, phường.
- Cán bộ tiêm chủng tuyến xã.
- Cán bộ xác minh thông tin tại các điểm tiêm.
- Cán bộ nhập liệu tại các điểm tiêm (mỗi điểm tiêm ít nhất 3 người, khuyến
khích huy động nguồn lực thông thạo tin học văn phòng).
* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Lưu ý: Đề nghị quý đại biểu dự họp thực hiện nghiêm biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
Rất mong đại biểu sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm
nêu trên./.
Nơi nhận:
- Thành phần mời;
- Lưu: VT, VP.
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