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Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn 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

Thực hiện nội dung Giấy mời số 62/GM-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn 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.
Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng kính mời các đại biểu dự Hội
nghị trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Thành phần
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo HĐND huyện;
- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện;
- Thành viên Ủy ban bầu cử huyện theo Quyết định số 311/QĐ-UBND
ngày 25/01/2021 của UBND huyện Đình Lập;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục
Thống kê huyện, Trung tâm Y tế huyện, 01 đồng chí Phó Trưởng phòng Nội vụ
và 01 đồng chí chuyên viên phụ trách công tác bầu cử;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC cấp
xã.
2. Thời gian: Từ 08h 00 ngày 25 tháng 02 năm 2021 (thứ Năm).
3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3 Trụ sở HĐND và UBND
huyện.
4. Tổ chức thực hiện:
- Giao Phòng Nội vụ huyện tiếp nhận tài liệu, in cho Lãnh đạo HĐND và
lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo UBMTTQ huyện.
- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp và các điều
kiện cần thiết để phục vụ cho Hội nghị.
- Viễn thông Đình Lập chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho
Hội nghị.
- Các thành phần tham dự Hội nghị tự in tài liệu (Có tài liệu gửi kèm trên
Ioffice)

Lưu ý: Đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc công tác phòng
dịch Covid-19 theo quy định.
UBND huyện trân trọng kính mời./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBBC huyện;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Viễn thông Đình Lập;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, UBBC.
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