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Cao Lộc, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

THƯ CẢM ƠN 

 

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cao Lộc đã thành công tốt đẹp. 

 Ban chỉ đạo bầu cử huyện Cao Lộc, Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc xin chân 

thành cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Lạng Sơn, 

Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn; cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn, các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên 

địa bàn huyện Cao Lộc thành công tốt đẹp. 

 Cuộc bầu cử đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời 

của các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử huyện; sự vào cuộc tích cực, nhiệt tình, 

trách nhiệm của các đồng chí trong Ủy ban bầu cử huyện; các đồng chí của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện được trưng tập phụ trách và tham gia các tổ chức 

bầu cử; các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các thành viên 

Tổchuyên viên giúp việc. 

 Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc xin ghi nhận và cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát 

sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo, Ủy ban ban bầu cử các xã, thị trấn; sự vào cuộc và đóng 

góp tích cực của cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, các y bác sỹ, nhân viên y tế, các 

thầy cô giáo, bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, khối phố, phóng viên các cơ quan thông 

tấn, báo chí của tỉnh, của huyện và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

Nhân dân và cử tri trên địa bàn huyện đã đi bầu cử đúng giờ, đảm bảo tỷ lệ đạt cao và 

thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 để góp phần vào thành công 

chung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

 Kính chúc các đồng chí và toàn thể Nhân dân huyện Cao Lộc sức khỏe, hạnh 

phúc và thành công! 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Duy Anh 
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