
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /GM-UBND  Cao Lộc, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với  Đoàn Kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại xã Bảo Lâm 
 

 

Thực hiện Chương trình số: 09/CTr-UBND ngày 03/02/2019 của UBND 

tỉnh kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của 

vi rút Corona. UBND huyện Cao Lộc mời các đồng chí lãnh đạo và thành phần 

tham dự như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, ngày 04/02/2020, làm việc tại 

UBND xã Bảo Lâm. 

2. Thành phần làm việc 

- Đoàn của tỉnh:   

- Thành phần của huyện:  

+ Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc;  

+ Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

+ Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng: 

KTHT, GD&ĐT. 

+ Giám đốc Trung tâm y tế huyện; 

- Thành phần của xã:  

+ Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Bảo Lâm và các 

đồng chí cán bộ, công chức xã có liên quan. 

+ Lãnh đạo Đồn Biên phòng Bảo Lâm; 

 + Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản. 

+ Trạm trưởng Trạm Y tế Bảo Lâm. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA  

Theo Chương trình số: 09/CTr-UBND ngày 03/02/2019 của UBND tỉnh 

kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi 

rút Corona.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm y 

tế huyện tham mưu chuẩn bị báo cáo của huyện phục vụ Đoàn kiểm tra.  
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2. UBND xã Bảo Lâm chuẩn bị báo cáo công tác phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn xã; 

các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, triển khai phòng, chống dịch nCoV 

của xã; chuẩn bị Hội trường và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm 

tra. 

3.  Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe đưa đón thành phần của 

huyện làm việc với Đoàn Kiểm tra.  

UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự./. 
 

Nơi nhận:  
- Thành phần làm việc của Huyện và xã;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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