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S&  ,19&  /GM-UBND Quáng Trj, ngày  tV  tháng nám 2020 

GIAY MI 
V/v H9p nghe báo cáo tInh hlnh và bàn các giai pháp 

phông, chng dlch  Covid-19 trong tInh hInh mói 

JJBND tinh t chirc hçp nghe báo cáo tInh hInh và bàn các giài pháp phông, 
chông djch Covid-19 trong tInh hInh mói. 

1. Thanh phan: 

- Chü tjch UBND tinh và các Phó Chü tich UBND tinh; 

- Di din Lãnh dao  các Sà: Y t, Tài chInh, Lao dng - Thucmg binh và Xã 
hi, Thông tin và Truyên thông, Cong Thixng, Giao thông vn tái, Giáo diic và Dào 
tao, Van hóa The thao và Du ljch; 

- Dai din BCH Quan s1r tinh, BCH BQi di Biên phông tinh, Cong an tinh, 
Van phông UBND tinh, 

- Chü tjch UBND các huyn, thj xa, thành ph. 

- Dai din Trung tam Kim soát bnh tt tinh; 

- Các phóng viên báo chI Trung ucing trên dja bàn tinh; 

- Phóng vién Dài PITH tinh, Báo Quâng Trj, Trang Web tinh. 

2. Dja dim: Phông Hôa BInh, Van phông UBND tinh (So' 45 Hing Vu'ang, 
thânhphO DOng Ha). 

3. Thô'i gian: 9h00 ngày 10/8/2020 (Thr hai). 

4. Chuân bj: 

- Sâ Y t (Ca quan Thing tr1rc BCD tinh) chü tn, phM hçip các co quan, dcm 
vj chuân bj tài 1iu vâ báo cáo; 

- Các ngành, dja phuong lien quan báo cáo theo 11th virc tInh hInh thirc hin 
cong tác phông, chông dch bnh. 

Lttu j: Các a'gi biê'u tr sat khuá'n và deo khdu trang trithc khi vào phông hQp./. 

Noi n/ian: 
- NhLr thành phn mdii và chun bj; 

- Chü tich, các PCI UBND tinh; 
- CVP, các PVP, CV; 
- Létân; 
- Lru: VT, VX. 
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