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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
  

  

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBBC ngày 07/4/2021 của Uỷ ban bầu cử 

tỉnh về tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, UBND huyện mời các thành phần dự Hội nghị trực tuyến như 

sau:  

1. Thành phần  

* Đối với cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thành viên Ủy ban bầu cử cấp huyện theo Quyết định số 145/QĐ-

UBND ngày 22/01/2021của UBND huyện; 

- Thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh theo Quyết điṇh số 

608/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện (nếu thành viên của 

Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện là cán bộ, công chức ở xã thì dự ở điểm cầu 

cấp xã); 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND huyện; 

- Cán bộ, công chức trưng tập làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử tại 

các xã, thị trấn theo Quyết định 218/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND 

huyện; 

- Tổ chuyên viên giúp việc UBBC huyện theo Quyết định số 146/QĐ-

UBND ngày 22/01/ 2020 của UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế Hữu Lũng; 

- Thành viên UBBC thị trấn Hữu Lũng; 

- Thành viên các tổ bầu cử thuộc thị trấn Hữu Lũng. 

* Đối với điểm cầu ở các xã:   

- Ủy ban bầu cử các xã. 

- Cán bộ, công chức các xã. 

- Thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã. 

- Thành viên Tổ bầu cử. 



Lưu ý: Các xã căn cứ vào số ghế của Hội trường để mời đại biểu dự hội 

nghị cho phù hợp; đối với các xã có đơn vị quân đội thành lập các tổ bầu cử đề 

nghị các xã mời đại diện (tổ trưởng, thư ký hoặc cả tổ bầu cử) của các tổ bầu cử 

tham dự Hội nghị tại xã. 

2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Hội nghị 01 buổi, từ 08h00 ngày 20/4/2021 (thứ Ba); các đại 

biểu có mặt tại Hội trường trước khi Hội nghị khai mạc 10 phút 

- Địa điểm: Đối với điểm cầu cấp huyện tại Hội trường Nhà Văn hoá 

huyện; điểm cầu tại các xã tại Phòng họp trực tuyến UBND các xã. 
 

(Kèm theo Giấy mời này Chương trình Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập 

huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân  các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh) 

Đề nghị các các đồng chí sắp xếp công việc tham dự Hội nghị đầy đủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Trang TTDT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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