ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 33 /GM-UBND

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của
Bộ Chính trị triển khai 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 Kế hoạch số 36/KH-HĐBCQG ngày 15/01/2021 của Hội đồng
bầu cử quốc gia về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị
của Bộ Chính trị triển khai 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 tỉnh trân
trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến với nội dung như sau:
1. Thành phần tham dự Hội nghị
- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh;
- Đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy;
- Đồng chí lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chuyên
viên trực tiếp tham mưu công tác bầu cử;
- Lãnh đạo Sở Nội vụ và chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác bầu cử;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh;
- Cấp huyện: Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
huyện, thành phố.
2. Thời gian: 08 giờ, ngày 21 tháng 01 năm 2021.
3. Địa điểm: tại phòng họp tầng 2, trụ sở HĐND-UBND tỉnh.
4. Tổ chức thực hiện
- Giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu cho các thành phần dự Hội nghị.
- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo (Văn
phòng UBND tỉnh) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị.
- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./.
Nơi nhận:
- Như thành phần dự họp;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Viễn thông Lạng Sơn;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn
(cử phóng viên đưa tin);
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: THNC, HC-QT, TTTH-CB;
- Lưu: VT, THNC (HXĐ).

Phạm Hùng Trường

