
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trưc̣ tuyến tổng kết  

công tác bầu cử đaị biểu Quốc hôị khóa XV  

và đaị biểu Hôị đồng nhân các cấp nhiêṃ kỳ 2021 - 2026 tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban bầu cử 

tỉnh về tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 

- 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu dự Hội nghị trực 

tuyến tổng kết công tác bầu cử, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC 

1. Thời gian: 01 buổi, từ 08h00 thứ Tư, ngày 16/6/2021.  

(Thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến tại Giấy mời này thay thế thời gian 

tổ chức Hội nghị trực tuyến tại Kế hoạch số 65/KH-UBBC ngày 09/6/2021 của 

Ủy ban bầu cử tỉnh). 

2. Địa điểm và hình thức tổ chức: Hội nghị tổ chức theo hình thức trực 

tuyến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (trực tuyến 3 cấp). 

- Điểm cầu cấp tỉnh: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

- Điểm cầu cấp huyện: 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố. 

- Điểm cầu cấp xã: 200 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh (địa điểm cu ̣thể do cấp huyện, cấp xã bố trí). 

II. THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ 

1. Điểm cầu ở tỉnh 

- Mời Lañh đaọ Ban Chỉ đaọ bầu cử tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh - Chủ trì hội nghị. 

- Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh theo Quyết định số 385/QĐ-UBBC ngày 

24/01/2021 của UBND tỉnh. 

- Thành viên 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo Quyết điṇh số 

607/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giao thông vận tải. 

- Đaị diêṇ các tâp̣ thể, cá nhân các sở, ban, ngành tỉnh đươc̣ tăṇg Bằng khen 

của Chủ tic̣h UBND tỉnh: giao Sở Nôị vu ̣chủ đôṇg lưạ choṇ, mời. 

2. Điểm cầu cấp huyện 

- Ban Chỉ đaọ và Ủy ban bầu cử cấp huyện;   
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- Thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh theo Quyết điṇh số 

608/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh.  

- Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp 

huyện có liên quan và các tâp̣ thể, cá nhân đươc̣ khen thưởng: do cấp huyện lựa 

chọn mời số lượng phù hợp với tình hình thưc̣ tế.  

3. Điểm cầu cấp xã 

- Ban Chỉ đaọ và Ủy ban bầu cử cấp xã. 

- Thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. 

- Cán bộ, công chức cấp xã; Tổ trưởng, thư ký Tổ bầu cử và các tâp̣ thể, cá 

nhân đươc̣ khen thưởng: do cấp xã lựa chọn mời số lượng phù hợp với tình hình 

thưc̣ tế. 

III. PHÂN CÔNG THƯC̣ HIÊṆ 

1. Sở Nội vụ  

- Thực hiện in, sao, phát tài liệu cho đại biểu tham dự Hội nghị taị điểm cầu 

cấp tỉnh; 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức Hội nghị (hội trường, trang trí, khánh tiết, đón tiếp đại biểu,…); 

- Mời đại diện tập thể và các cá nhân được khen thưởng đến dự Hội nghị, 

nhận khen thưởng. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón tiếp đại 

biểu và tổ chức Hội nghị; 

- Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị. 

3. Các sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố 

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch số 65/KH-UBBC 

ngày 09/6/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./. 

Nơi nhận:                                               

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVPUBND tỉnh, 

 các phòng CM, HCQT, TT TH-CB; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 
                                                                                                     

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

                      

 

 

Phạm Hùng Trường 
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