
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

 

Số:        /GM-UBND 
V/v mời dự họp trực tuyến 

toàn quốc về công tác phòng, chống 

Covid-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên Đông, ngày         tháng 11 năm 2021 

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

………………………………………………………………………........... 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diến biến hết sức phức tạp; theo Báo cáo 

nhanh của Sở Y tế tỉnh Điện Biên ngày 01/11/2021 đã có 01 bệnh nhân 

(BN927513)  tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

dương tính với SARS-CoV-2; trên địa bàn huyện có 11 trường hợp F1 liên quan 

đến bệnh nhân BN927513. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Huyện 

ủy – Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện;  

UBND huyện trân trọng kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp trực tuyến, 

cụ thể như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu từ 9 giờ 00 phút, ngày 02/11/2021.  

2. Địa điểm:  

- Điểm cầu huyện: Tại phòng họp trực tuyến tầng II, Trụ sở Huyện ủy; 

- Điểm cầu cấp xã: Tại phòng họp trực tuyến của các xã, thị trấn. 

3. Thành phần mời: 

a) Điểm cầu huyện: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy;  

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 

654-QĐ/HU ngày 08/9/2021 của BTV Huyện ủy Điện Biên Đông; Trung tâm Chỉ 

huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số: 1838/QĐ-UBND ngày 

30/8/2021 của UBND huyện Điện Biên Đông. 

 b) Điểm cầu cấp xã: 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid  - 19 các xã, thị 

trấn. 

 * Ghi chú:  

- Các đại biểu dự họp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 



 Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng kính 

mời các đồng chí đến dự đúng thời gian, địa điểm, thành phần./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

Trần Đức Trọng 
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