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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực truyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu
cử; UBND tỉnh bố trí điểm cầu trực tuyến như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 25/02/2021 (thứ Năm). Đề nghị
đại biểu có mặt trước 10 phút để ổn định tổ chức.
2. Địa điểm:
- Điểm đầu cầu của tỉnh: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trung tâm Công
báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh.
- Điểm đầu cầu cấp huyện: Tại phòng họp trực tuyến UBND cấp huyện.
3. Thành phần tham dự, kính mời:
* Điểm cầu của tỉnh:
- Đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh;
- Đại diện Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh (mời chủ trì);
- Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn
phòng - Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh; các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và
Du lịch, Tài chính, Y tế, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an
tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê tỉnh;
- Thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh (theo Quyết định số 10/QĐUBBC ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh; giao Sở Nội vụ thông báo);
- Sở Nội vụ: Lãnh đạo Sở và công chức các phòng có liên quan;
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và TH tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin.
* Điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã:
Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, UBMTTQ cấp huyện
và các cơ quan chuyên môn có liên quan; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ
tịch Ủy ban bầu cử cấp xã và các thành phần khác (do cấp huyện bố trí).
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4. Phân công chuẩn bị:
- Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm
Công báo - Tin học) chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị; bố trí thư
ký ghi các kiến nghị tại các điểm cầu của tỉnh, gửi Bộ Nội vụ đề nghị hướng dẫn,
giải đáp; liên hệ với Bộ Nội vụ để lấy tài liệu Hội nghị, phối hợp với Văn phòng
UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học) đăng tải lên trang điện tử
http://dhtn.hatinh.gov.vn trước 16 giờ 00, ngày 24/02/2021 để đại biểu khai thác;
- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học): Bố trí phòng
họp; phối hợp với Viễn thông Hà Tĩnh hướng dẫn các địa phương đảm bảo các
điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội nghị (thời gian vận hành và chạy thử hệ thống vào
lúc 09 giờ, ngày 24/02/2021); thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống
dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền.
- Điện lực Hà Tĩnh: Đảm bảo nguồn điện ổn định tại điểm cầu của tỉnh và
chỉ đạo các Chi nhánh điện lực cấp huyện đảm bảo nguồn điện trong thời gian
diễn ra Hội nghị.
- UBND cấp huyện: Bố trí địa điểm, triệu tập thành phần dự Hội nghị tại
điểm cầu của địa phương; báo cáo danh sách đại biểu dự họp về thư ký Hội nghị
(qua địa chỉ email: doanxuanhoai.snv@hatinh.gov.vn) trước 08 giờ 00 ngày
25/02/2021 để tổng hợp, báo cáo chủ trì Hội nghị; thực hiện nghiêm các quy định
về phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền.
Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Điện lực Hà Tĩnh;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC1.
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