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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc 

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

 

Kính gửi: ………………………………………………………… 

  

Căn cứ Giấy mời số 13/GM-UBND ngày 27/302/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên, về dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 , UBND huyện 

mời các đồng chí dự hội nghị với những nội dung sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 07 giờ 30 phút, ngày 02/3/2021 (Thứ 3). 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện và phòng họp trực tuyến tại 

các xã. 

2. Nội dung Hội nghị: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Nậm Pồ, nhiệm kỳ 2021 

- 2026 trên địa bàn huyện. 

3. Thành phần mời 

3.1. Điểm cầu trực tuyến huyện 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện; 

- Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp phục vụ bầu cử thuộc các cơ 

quan, đơn vị: UBMTTQ huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nội vụ, Tài 

chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện; 

- Cán bộ, công chức dự kiến trưng tập tăng cường phục vụ công tác bầu cử; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện dự 

đưa tin. 

3.2. Điểm cầu trực tuyến xã: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UB MTTQ và các cán bộ, công 

chức phục vụ công tác bầu cử; các đồng chí thành viên dự kiến tham gia Tổ bầu 

cử tại các khu vực bỏ phiếu. 



4. Phân công nhiệm vụ 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan Viễn 

thông huyện chuẩn bị phòng họp trực tuyến và các điều kiện cần thiết khác để phục 

vụ cho cuộc họp tại điểm cầu tuyến huyện. 

- Phòng Nội vụ chủ trì,  phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện 

chủ động kết nối với Sở Nội vụ để lấy tài liệu chuẩn bị cho đại biểu dự Hội nghị. 

-  UBND các xã: Chỉ đạo tổ chức họp trực tuyến tại phòng họp trực tuyến của xã. 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban bầu cử  huyện, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện trân trọng kính mời các đồng chí tới dự họp đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm 

trên. Trường hợp nếu có thay đổi, giao Văn phòng HĐND và UBND huyện 

thông báo đến các cơ quan, đơn vị qua điện thoại./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- LĐ. UBND huyện (B/c); 

- Lưu VT.  

TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN BẦU CỬ  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Mùa Thị May 
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