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GIẤY MỜI 

Dư ̣Hôị nghi ̣ trực tuyến triển khai 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 (ngày 06/02/2021) 

  

Thực hiện Giấy mời số 05/GM-UBBC ngày 02/02/2021 của Ủy ban bầu cử 

tỉnh Lạng Sơn về việc dự Hội nghị trực tuyến triển khai 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 bầu cử huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các đại biểu tham 

dự Hội nghị trực tuyến, như sau: 

1. Thành phần  

* Tại phòng họp số 1, tầng 3 trụ sở HĐND và UBND huyện: 

- Ban chỉ đạo Bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Quyết định số 379-QĐ/HU ngày 

08/01/2021 của Huyện ủy Cao Lộc). 

- Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 - 

2026(theo Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

Cao Lộc).  

- Đại điện lãnh đạo phòng, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa - Thông 

tin, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thống kê huyện, Trung tâm 

Y tế huyện. 

* Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: 

- Ban Chỉ đạo bầu cử các xã, thị trấn;  

- Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; 

- Cán bộ, công chức các xã, thị trấn; 

- Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng Ban công tác 

Mặt trận thôn. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 06/02/2021.  

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Giao phòng Nội vụ huyện:  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu; chuẩn bị ý 

kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị gửi bản điện từ về Ủy ban bẩu cử huyện (qua 

Văn phòng HĐND và UBND huyện) trong ngày 05/02/2021. 

3.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  
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 - Phối hợp với phòng Nội vụ huyện tiếp nhận tài liệu từ Ủy ban bẩu cử tỉnh 

Lạng Sơn để phục vụ Hội nghị. 

 - Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm viễn thông Cao Lộc và 

Đồng Đăng; UBND xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho 

cuộc họp và bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các phòng họp trực tuyến để phối hợp 

thực hiện. 

- Chuẩn bị nội dung liên quan khác. 

3.2. UBND các xã, thị trấn: 

- Mời lãnh đạo, công chức dự Hội nghị trên tại điểm cầu các xã, thị trấn; 

phối hợp với Văn HĐND và UBND huyện; Trung tâm viễn thông Cao Lộc và 

Đồng Đăng chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho Hội nghị; bố trí công 

chức phụ trách trực kỹ thuật tại phòng họp trực tuyến. 

- Tiếp nhận tài liệu từ Văn phòng HĐND và UBND huyện để phục vụ hội 

nghị tại điểm cầu xã, thị trấn. 

4.4. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện:  

+ Điểm cầu các xã, thị trấn kết nối với điểm cầu huyện vào 8 giờ 00 phút, 

ngày 06/02/2021. 

+ Điểm cầu huyện, các xã, thị trấn kết nối với điểm cầu tỉnh vào 9 giờ 30 

phút ngày 06/02/2021 và thử lại từ 13 giờ 00 phút ngày 06/02/2021. 

- Thông tin đầu mối liên hệ: Thông tin đầu mối thực hiện kết nối điểm cầu 

của tỉnh (Ông Vy Thanh Phúc - Viễn thông Lạng Sơn, SĐT: 0913 376 748); Đầu 

mối thực hiện kết nối điểm cầu của huyện (Ông Nguyễn Trung Thành, Viên chức 

biệt phái Văn phòng  HĐND và UBND huyện, SĐT: 0982 927 668). 

 Ủy ban bầu cử huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đến dự 

họp đúng thời gian, địa điểm trên./. 

Lưu ý: Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu thực hiện nghiêm túc 

công tác phòng dịch Covid-19 theo quy định. 
 

                                                                                 TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TIC̣H 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT  UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.                           
                                                   

 
                                                                                     Nguyễn Duy Anh 
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