
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TirH QUANG TR! Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc 

S:  T3  /GM-UBND Quáng Trj, ngày  02  tháng  4  nàm 2020 

GIAY MaI 
A • V/v HQp trirc tuyen ye phong, chong dch  do 

chüng m&i vi rut Corona gay ra 

UBND tinh t chrc Hi nghj trrc tuyn nghe báo 6áo tInh hInh thrc hin Chi 
thj 1 6/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tithng ChInh phü và thirc hin Cong din sO 
03/CD-UBND ngây 31/3/2020 cüa UBND tinh ye thirc hin các bin pháp cap bach 
phông, chông djch Covid-19. 

1. Cap tinh: 

- Phó Chü tjch UBND tinh, Tnrâng Ban Chi dao  phông, chông djch Covid-19 
tinh Hoàng Nam; 

- Dai  din Lânh dto các S&: Y t, Tài chInh, Ngoi viii, Lao dtng - Thiiong birth 
và Xã hi, Thông tin và Truyên thông, Cong thucing, Giao thông 4n tâi; BCH Quân 
sir tinh, BCH Bi di Biên phông tinh, Cong an tinh, Su doàn 968; Uy ban MTTQ\TN 
tinh; 

- Di din Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh; 

- Phóng viên Dài PTTH tinh, Báo Quâng Trj, Trang Web tinh. 

Dja dim: Pbông Hin Luang, Van phông UBND tinh 'Só' 45 Hung Virnng, 
thànhphó Dóng Ha). 

2. Các huyn, th! xã, thành phô: 

- Lânh do UBND các huyn, thj xã, thành ph 

- Di din: Trung tarn Y t Phông Y t các huyn, thj xã, thành phá; 

- Dti din: BCH Quân sir, Cong an các huyn, thj xã, thành phô; 

Dja dim: Phông h9p trirc tuyn cüa UBND các huyn, thj xâ, thành ph& 
A A 

3. Phong hçp trtyc tuyen ti Cua khau Quoc te Lao Bao: 

- Lãnh do CáC co quan, don vj lam vic ti Cua kh.0 Quéc t Lao Bâo: BCH 
Bô di Biên phông tinh, BCH Quân sir tinh, Cong an tinh, Hãi quan, Y té; 

Dja dim: Trung tam Quân 1 Cüa khâu chu trI, phôi hçip CáC don vj lien quan 
chuân bj phông h9p trirc tuyën ti khu vrc Lao Bão và thông báo các co quan chirc 
näng tai  Cra khâu Lao Báo den dir h9p. 



lVoi u/iOu: 

- Niur tliãnh pliAn mài Va chun bj; 

- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PVP, CV; 
- Trung tarn Tiii hQc tinh, L tan; 
- Liru: VT, VX. 

TL. CHU T!CH 
VAN PHONG 

PHONG 

eNguyên Hông 

4. Thôi gian: 14h00 ngày 03/4/2020 (Thi'r sau). 

5. Chuãn bl: 

- S& Y tê (Co quan Thu&ng trirc BCD tinh) chü trI, phôi hcp các Co quan, don 

vi chuân bi tài lieu và báo cáo cüa Ban Chi dao tinh; 

- BCH Quân sçr tinh, BCH BD Biên phông tinh, Cong an tinh và các ngành báo 
cáo theo linh virc; UBND các huyn, thj xâ, thânh phô báo cáo tInh hInh triên khai 
phông, chOng djch bnh trén dja bàn quán l; 

- VNPT Quáng Trj phi hcp Trung tam Tin h9c tinh, các huyn, thj xä, thành 
phO và Trung tam Quãn 1' cCra khâu chuân bj du6ng truyên và phOng h9p trV'c tuyên. 

Lint j: 

+ Sé 1ung nguôi tharn gia tai  nii dim cãu không 1uá 20 nguii Va giü' khoáng 

each giQa các ghê ngôi theo quy djnh. 

+ Các di biu tr sat khun và deo khãu trang truc khi vào phông h9p./.j 
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