
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 37 /GM-UBND 

    

    Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 01 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

Họp rà soát công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp rà soát, đánh giá công tác tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh chủ trì. 

Trân trọng kính mời:   

- Thủ trưởng các đơn vị: Đại học Huế, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, 

Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát soát bệnh tật tỉnh (họp trực tiếp tại Văn phòng 

UBND tỉnh). 

- Chủ tịch UBND và Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

Huế (kết nối họp trực tuyến tại UBND các huyện, thị xã, thành phố).  

Thời gian: Vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2023. 

Địa điểm họp trực tiếp: Văn phòng UBND tỉnh, số 16 Lê Lợi, TP Huế. 

Chuẩn bị nội dung, phục vụ cuộc họp:  

+ Sở Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp.  

+ Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm kỹ thuật, kết nối trực tuyến với UBND 

các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

Đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian./.   

(Giấy mời này thay thế giấy mời số 36/GM-UBND, ngày 27/01/2023 của 

UBND tỉnh). 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VP: LĐ, các CV: TH; 

- Lưu: VT, VH.                

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Cường 

 



                                                                                       


		2023-01-27T15:06:45+0700


		2023-01-27T15:07:21+0700




