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GIẤY MỜI 

 Lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân”  

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 

 

 Thực hiện Công văn số 3074/BYT-MT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ Y 

tế về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế phối 

hợp với UNND huyện A Lưới tổ chức Lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước 

nâng cao sức khoẻ nhân dân” năm 2020 với chủ đề: “Vệ sinh phòng, chống dịch 

COVID-19”. 

Thành phần mời dự Lễ phát động: 

 * Cấp tỉnh: 

 -  Đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 -  Đại diện thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 -  Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Đại diện lãnh đạo các sở Ban ngành cấp tỉnh: Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở 

Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Du lịch, Công An tỉnh, 

Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội 

Nông dân, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Quân Y biên phòng tỉnh, Quân Y tỉnh đội. 

 - Các phòng chuyên môn của Sở Y tế. 

 - Lãnh đạo và phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế. 

 * Các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

 - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 9 huyện, thị xã, thành phố.  

 - Phòng Y tế 9 huyện, thị xã, thành phố. 

 - Trung tâm Y tế 9 huyện, thị xã, thành phố (Giám đốc, Trưởng khoa Liên chuyên 

khoa KSBT- YTCC và ATTP, Trưởng khoa Y tế công cộng).  

 Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút ngày 18 tháng 7 năm 2020. (Thứ bảy) 

  Địa điểm: Nhà Văn hóa trung tâm huyện A Lưới.  

Trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận: 
 - Như thành phần mời; 

 - Lưu VT, NVY, KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO 

“Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân” 
 

- Thời gian: 7 giờ 00 phút ngày 18/7/2020 

- Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm huyện A Lưới. 
 

Thời gian Nội dung Người trình bày 

I. PHẦN LỄ PHÁT ĐỘNG 

6h30’- 7h00’ Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

7h00’- 7h05’ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Chánh VP Uỷ ban huyện 

7h05’- 7h15’ Phát biểu khai mạc chỉ đạo của Sở Y tế Lãnh đạo Sở Y tế 

7h15’- 7h25’ Phát biểu hưởng ứng của lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo UBND huyện 

7h25’- 7h35’ Phát biểu cam kết của lãnh đạo Thị trấn A Lưới Lãnh đạo Thị trấn A Lưới 

7h35’- 7h40’ Bế mạc buổi lễ  Chánh VP Uỷ ban huyện  

II. PHẦN DIỄU HÀNH 

7h40’- 8h00’ 

Lộ trình: Xuất phát từ Nhà Văn hóa trung 

tâm huyện A Lưới, đi dọc theo đường Hồ Chí 

Minh đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh, 

đi đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hồng Kim và 

vòng về lại Nhà văn hóa trung tâm huyện là kết 

thúc.  

Thứ tự sắp xếp: Đi đầu là 2 xe mô tô của 

Công an huyện, theo sau là ô tô Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, tiếp theo là 8 xe ô tô của trung 

tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, rồi đến 100 xe 

máy có cờ tổ quốc và cờ phướn chạy dọc thành 

02 hàng, tiếp đó là xe ô tô của Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới và cuối cùng là xe ô tô Công an 

huyện. 

BTC – Chánh VP uỷ ban 

huyện, các lực lượng tham 

gia diễu hành 

   
 

BAN TỔ CHỨC 
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