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

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và 

hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06 

               

Thực hiện Giấy mời số 163/GM-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng 

dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06, UBND thành 

phố trân trọng kính mời dự Hội nghị trực tuyến như sau: 

I. ĐẠI BIỂU DỰ HỌP 

1. Điểm cầu thành phố 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các Đồng chí thành viên Tổ công tác (Theo Quyết định số 439/QĐ-

UBND ngày 01/3/2022 của UBND thành phố). 

2. Điểm cầu các xã, phường 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các phường, xã;  

- Thành viên Tổ công tác các phường, xã.   

II. THỜI GIAN: từ 8 giờ 15 phút, ngày 26/4/2022 (thứ Ba).  

III. ĐỊA ĐIỂM 

1. Điểm cầu ở thành phố 

Tại phòng họp trực tuyến của UBND thành phố.  

2. Điểm cầu ở phường, xã 

Tại phòng họp trực tuyến của UBND các phường, xã 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thành phố : Tiếp nhận tài liệu họp từ Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn và in đủ cho các đại biểu tham dự họp tại điểm cầu thành phố. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết bảo đảm cho cuộc họp. 

3. UBND các phường, xã: Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho cuộc họp 

trực tuyến tại UBND các phường, xã. 

(Tất cả các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng dịch 

COVID-19 theo quy định) 

UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp./.  

 
 

Nơi nhận:  
- Như TP mời họp; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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