
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /GM-UBND 

 

Triệu Phong, ngày      tháng      năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

UBND huyện tổ chức 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 theo nội dung Giấy mời số 37/GM-UBND ngày 22/02/2021 của 

UBND tỉnh. 

1. Thành phần: Trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện; 

- Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lãnh đạo và công chức, viên chức tham gia công tác bầu cử của Phòng Nội vụ; 

- Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện; 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN và công chức Văn 

phòng – thống kê các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ, ngày 25/02/2021 (thứ 5). 

3. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy. 

Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị hội trường phục vụ hội 

nghị và phối hợp với VNPT Triệu Phong kết nối đường truyền từ Hội trường 

Huyện ủy đến điểm cầu UBND tỉnh, đảm bảo tương tác hai chiều.  

Đại biểu đến dự Hội nghị thực hiện đúng các quy định về công tác phòng, 

chống dịch Covid – 19.  

(Tài liệu công tác bầu cử được gửi đính kèm theo Giấy mời này). 

Kính đề nghị quý vị đại biểu sắp xếp thời gian, công việc đến dự họp theo 

đúng thành phần và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời; CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Website huyện;  

- Lưu: VT.  

  

 

Đoàn Quang Diện 
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