
 

UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

 

           Số:             /CV-VP 
V/v thay đổi thời gian họp triển khai 

công tác phòng, chống sốt xuất huyết 

trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

Ngọc Hồi, ngày         tháng        năm 2020 

  

 Kính gửi: 

- Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

-  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;  

- Hội Cựu chiến binh huyện; 

- Huyện đoàn;  

- Hội Nông dân huyện;  

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi;  

- Trung tâm Y tế huyện. 

     - Phòng Y tế; 

     - Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

     - Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông; 

     - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Ngày 08/10/2020, Văn phòng HĐND và UBND huyện có ban hành Giấy mời 

số 729/GM-VP về việc mời dự họp triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn huyện năm 2020. Thời gian họp vào 

lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2020 (Thứ năm). 

Tuy nhiên, do Lãnh đạo UBND huyện có công việc đột xuất nên cuộc họp 

trên sẽ chuyển sang lúc 10 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2020; các nội dung 

khác không thay đổi theo Giấy mời số 729/GM-VP ngày 08/10/2020. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện; Văn phòng HĐND và 

UBND huyện kính chuyển ý kiến trên đến các cơ quan, đơn vị để biết, tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TH. 

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

     Phan Thị Anh Kim 
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