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ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 439  /MH-UBND                 Khánh Hòa, ngày 26  tháng  7  năm 2020     
 

GIẤY MỜI  
 

  Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh trân trọng mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp 

do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh – Nguyễn Đắc Tài chủ trì. 

  1. Nội dung: Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

tình hình mới trên địa bàn tỉnh. 

  2. Thành phần: Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở 

người theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh. 

  3. Thời gian, địa điểm: Lúc 07 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 27/7/2020 tại  

Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh, địa chỉ số 01 đường Trần Phú, Nha 

Trang. 

  4. Giao nhiệm vụ, yêu cầu:  

  a) Sở Y tế - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo môn chủ động điện 

thoại thông báo thêm để các thành viên Ban Chỉ đạo biết, dự họp đầy đủ; chuẩn 

bị nội dung, tài liệu phục vụ đại biểu và báo cáo tại cuộc họp. 

  b) Yêu cầu các thành viên dự họp chủ động rà soát, đánh giá tình hình  

triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong công tác phòng 

chống dịch trong thời gian qua để tham gia ý kiến, đề xuất nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, nhất là khi xuất hiện Bệnh 

nhân 416 vừa qua tại thành phố Đà Nẵng./. 
 

 

Nơi nhận:                     TL. CHỦ TỊCH  

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);      KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài;     PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các thành phần mời họp; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh & Truyền hình Khánh Hòa; 

- Phòng T ng h p (xếp lịch);      
- Phòng Quản trị - Tài vụ (phòng họp); 

- Lưu: VP, HPN, NN 

                                                                                   Nguyễn Văn Thiện 
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