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Số: 210/GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

            Văn Lãng, ngày 13 tháng  11  năm 2018 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã 

hoạt động theo nguyên lý y học gia đình  

 
 

 Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về dự 

họp trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo 

nguyên lý y học gia đình theo Giấy mời số 372/GM-UBND ngày 12/11/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội 

vụ, Phòng Lao động Thương binh, Xã hội-Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội, Trung tâm 

Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo Trạm Y tế xã (do Trung tâm Y tế huyện quyết định mời, số 

lượng không quá 07 người).   

 2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 14/11/2018 (thứ Tư). (Đề nghị các 

đại biểu có mặt trước 15 phút).  

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Viettel huyện Văn Lãng. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Viettel huyện chủ trì, chuẩn bị phòng họp trực tuyến, bố trí cán bộ kỹ 

thuật trực và đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật cho Hội nghị 

- Trung tâm Y tế huyện chủ động tiếp nhận và in ấn tài liệu phục vụ cuộc 

họp.  

- Điện lực huyện tạo điều kiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Hội nghị. 

UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu trong thành phần mời đến 

dự Hội nghị./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Điện lực Văn Lãng; 

- Viettel huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Tám 
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