ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 228 /UBND-NV

Sông Lô, ngày 23 tháng 02 năm 2021

V/v mời dự Hội nghị trực tuyến
toàn quốc triển khai, hướng dẫn
nghiệp vụ công tác bầu cử

Kính gửi:
- Các Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;
- Các Thành viên Ủy ban bầu cử huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND
huyện; Nội vụ; Trung tâm Y tế; Trung tâm VH-TT-TT
huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 87/UBND-TH1 ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, hướng dẫn
nghiệp vụ công tác bầu cử;
Ủy ban nhân dân huyện trân trọng mời các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến
nêu trên tại điểm cầu huyện Sông Lô, để nghe triển khai hướng dẫn nghiệp vụ công
tác bầu cử. Cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
- Địa điểm: Tại Hội trường huyện Sông Lô;
- Thời gian: Từ 8h00, ngày 25/02/2021 (thứ Năm).
2. Thành phần mời dự:
2.1. Thành phần cấp huyện
- Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện;
- Chủ tịch UBND - Chủ tịch UBBC huyện; Phó Chủ tịch phụ trách Hội
đồng nhân dân - Phó chủ tịch UBBC huyện;
- Các Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện (Được thành lập tại quyết định
số 84-QĐ/HU ngày 15/01/2021 của Huyện ủy Sông Lô);
- Các Thành viên Ủy ban bầu cử huyện (Được thành lập tại Quyết định số
22/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện Sông Lô);
- Các Thành viên Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Được
thành lập tại Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 21/01/2021 của UBBC huyện
Sông Lô);
- Các Thành viên Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền (Được thành
lập tại Quyết định số 07/QĐ-UBBC ngày 21/01/2021 của UBBC huyện Sông Lô);
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- Các Thành viên Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế (Được thành lập tại
Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 21/01/2021 của UBBC huyện Sông Lô);
- Các Thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện (Được thành lập tại
Quyết định số 12/QĐ-UBBC ngày 26/01/2021 của UBBC huyện Sông Lô);
- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội phụ nữ, Hội Nông
dân, Hội CCB huyện, các chuyên viên liên quan làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu
cử (do Ban tổ chức Huyện ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện mời dự);
- Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện.
2.2. Thành phần cấp xã:
Giao chủ tịch UBND các xã, thị trấn mời các thành phần dự họp như sau:
- Các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử xã;
- Các thành viên Ủy ban bầu cử xã;
- Các thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử xã;
3. Giao nhiệm vụ chuẩn bị:
- Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu cho các thành phần mời dự (theo nội dung
hướng dẫn của Sở Nội vụ);
- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị địa điểm, âm thanh loa đài và
các điều kiện đảm bảo phục vụ hội nghị trực tuyến;
- Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm
bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định;
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao cử cán bộ theo dõi, đưa tin.
Để Hội nghị đạt kết quả cao, UBND huyện kính đề nghị các đại biểu dự
họp đúng thành phần, thời gian và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch
bệnh Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CPVP UBND huyện;
- Cổng thông tin GTĐT huyện;
- Lưu: VT, NV.
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