
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TM-UBND Ngã Năm, ngày 12  tháng 8 năm 2021 

THƯ MỜI 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tổ chức họp trực tuyến bàn giải pháp chọn điểm lấy mẫu 

bệnh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên địa bàn thị xã 

vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 12/8/2021 (thứ Năm); 

* Kính mời thành phần cùng dự: 

1. Điểm cầu thị xã 

- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. 

- Đại diện Lãnh đạo Công an thị xã. 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã (02 đại biểu). 

* 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)  

- Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường. 

- Đại diện lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trạm Y tế xã, phường. 

- Tùy điều kiện thực tế của đơn vị, giao UBND xã, phường mời thành viên 

có liên quan cùng dự. 

* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Lưu ý: Để đảm bảo khoảng cách an toàn trong tổ chức Hội nghị, đại biểu 

dự Hội nghị ngồi giãn cách, mang khẩu trang, khử khuẩn đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

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. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Cẩm Tú 
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