
      ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBBC Cao Lộc, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

 

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao 

Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

 Để triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định, Ủy ban 

bầu cử huyện Cao Lộc tổ chức họp với thành phần và nội dung sau: 

I. Thành phần: 

1. Các thành viên Ủy ban bầu cử huyện (theo Quyết định số 309/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cao Lộc); 

2. Lãnh đạo các cơ quan: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Trung 

tâm Y tế huyện, Công ty điện lực Lạng Sơn; 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

4. Lãnh đạo và công chức phụ trách Phòng Nội vụ. 

II. Nội dung: xem xét, thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

trên địa bàn huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự thảo Thông báo phân công 

nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

(Có Chương trình và dự thảo các văn bản kèm theo) 

III. Thời gian, địa điểm:  

1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 19/02/2021. 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp số 01, trụ sở UBND huyện Cao Lộc.  

Kính mời lãnh đạo cơ quan, đơn vị đến tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Như thành phần mời;                                                                        

- TP,PTP;                                                                                     
- Lưu: VT.     

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN BẦU CỬ 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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