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GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến triển kha công tác y tế năm 20

Thực hiện iấy mời số 30 /01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ự ội nghị triển khai công tác y tế năm 2022.

UBND huyện ă trân trọng kính mời

hành phần

Chủ tịch UBND huyện; 

Lãnh đạo Văn phòng HĐND UBND huyện phụ trách công tác Y tế

đạo Trung tâm Y tế huyện;

Đại điện lãnh đạo các Kế hoạch; Nội vụ; Lao động, 

Thương binh, Xã hội Dân tộc; Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện

Trưởng hoặc phòng trực thuộc TTYT: Phòng Tổ chức 

Hành chính, Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Dân 

ố, Phòng Điều ưỡng, Khoa KSBT&HIV/AIDS, Khoa Dược 

Trưởng hoặc rạm tế xã: An Sơn, Điềm He, Đồng Giáp, Hòa 

Bình, Hữu Lễ, Khánh Khê, Lương Năng

Phòng khám tư nhân: PK Nha khoa Trần Thị Thoa, PK Nội khoa Hoàng 

Thị Diện.

. Thời gian: ừ (thứ Năm

Địa điểm: ại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND huyện

. Tổ chức thực hiện

ế ện

iếp nhận tài liệu từ Sở Y tế và in đủ cho các đại biểu dự họp tại điểm cầu 

của huyện ựng ểu đạo ện ề ết ả

ế ă ệm ụ ọng ă địa ửi

ề ă Đ ện trước 

hối hợp với Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo 



đường truyền ổn định

4.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: phối hợp với TTYT huyện chuẩn 

bị các nội dung để tổ chức Hội nghị.

Đề ị ất ả ác đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng 

dịch Covid 19 theo quy định.

Trân trọng kính mời các đồng chí dự hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên

Nơi nhậ
Như thành phần mời;

ện
Đ ện

Lưu: VT.
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