ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 68 /UBND-NV
V/v mời dự họp, hội nghị
trực tuyến toàn quốc triển
khai công tác bầu cử

Sông Lô, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 VH-TT-TT huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện nội dung Công văn số 35/UBND-TH1 ngày 18/01/2021 UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử.
Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện trân trọng mời các
đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử và triển
khai, thực hiện kế hoạch bầu cử của huyện. Cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
- Địa điểm: Tại Hội trường huyện Sông Lô;
- Thời gian: 01 ngày 21/01/2021 (Buổi sáng 8h00, chiều từ 14h00).
2. Thành phần mời dự:
2.1. Thành phần cấp huyện
- Bí thư Huyện ủy;
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND 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);
- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam
huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội phụ nữ, Hội Nộng dân, Hội CCB huyện;
- Đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện;
- Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện.
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2.1. Thành phần cấp xã
- Các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử xã;
- Các thành viên 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 Văn hóa – Thông tin – Thể thao cử cán bộ theo dõi, đưa tin.
Kính mời các đại biểu dự họp đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CPVP UBND huyện;
- Cổng thông tin GTĐT huyện;
- Lưu: VT, NV.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ

