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GIẤY MỜI 

 

Kính gửi:............................................................................................. 

 

Căn cứ Giấy mời số 26/GM-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử. 

UBND huyện Nậm Pồ kính mời đồng chí đến dự Hội nghị trực tuyến tại 

điểm cầu của huyện, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 25/02/2021 (thứ 5).  

2. Địa điểm:  

- Điểm cầu huyện: Phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

- Điểm cầu xã: Phòng họp trực tuyến các xã. 

3. Thành phần 

* Tại điểm cầu trực tuyến cấp huyện 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên Ủy ban bầu cử huyện (tại Quyết định số 109/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện); 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp phục vụ bầu cử Phòng Nội vụ 

và Ủy ban MTTQ huyện. 

* Tại điểm cầu trực tuyến cấp xã 

 - Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã và các 

thành phần khác liên quan đến công tác bầu cử xã (Do xã mời). 

* Lưu ý:  

- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với cơ quan Viễn thông 

huyện chuẩn bị phòng họp trực tuyến. 

- Tài liệu Hội nghị, Văn phòng HĐND-UBND huyện gửi lên gmail chung 

của huyện: ubndhnp@gmail.com. MK: Ubndnampo. Đề nghị các đồng chí tham 

dự Hội nghị chủ động tải về làm tài liệu. 

 Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng kính 

mời các đồng chí tới dự họp đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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