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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lý Nhân, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Mời dự Hội nghị làm việc với Đoàn kiểm tra
của Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh

Kính gửi: - Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử huyện;
- Các cơ quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, MTTQ
huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Văn phòng
HĐND và UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy;
- Tổ công tác giải quyết đơn thư phục vụ bầu cử
của Huyện ủy; các Tiểu ban, Tổ giúp việc của Ủy
ban Bầu cử huyện;
- Đảng ủy các xã: Công Lý, Đức Lý, T.T Vĩnh Trụ;
- Đài Truyền thanh huyện (dự đưa tin).
Kính mời các đồng chí về dự Hội nghị Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo
và Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn
huyện Lý Nhân.
1- Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2021 (Chiều thứ 3). Trong đó:
1.1- Từ 14 giờ - 15 giờ 30: Kiểm tra đối với các xã: Công Lý, Đức Lý
và T.T Vĩnh Trụ.
* Thành phần:
- Đoàn kiểm tra của tỉnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban
MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
- Đoàn công tác của huyện đi kiểm tra cùng Đoàn kiểm tra của tỉnh:
Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử, Trưởng ban Tổ
chức Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Chánh
Văn phòng Huyện ủy.
- Đại biểu của xã, thị trấn: Thường trực Đảng ủy, Thường trực Ban Chỉ
đạo và lãnh đạo Ủy ban bầu cử; Tổ trưởng các tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử
xã, thị trấn.

1.2- Từ 15 giờ 45: Làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo
Ủy ban Bầu cử huyện.
Thành phần dự Hội nghị: Thường trực Huyện ủy; Trưởng ban, Phó
Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử
huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức
Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND
huyện; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác giải quyết đơn thư phục vụ bầu cử của
Huyện ủy; Trưởng các Tiểu ban của Ủy ban Bầu cử huyện: Tuyên truyền, Giải
quyết khiếu nại tố cáo, Đảm bảo an ninh trật tự, Đảm bảo cơ sở vật chất; Tổ
trưởng Tổ giúp việc của Ủy ban Bầu cử huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy.
2- Địa điểm:
- Đối với các xã (Công Lý, Đức Lý, T.T Vĩnh Trụ): Tại trụ sở xã, thị
trấn và thực tế một số khu vực bỏ phiếu (nếu có).
- Làm việc với Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử huyện: Phòng họp tầng
2 Nhà làm việc Huyện ủy.
Đề nghị các đồng chí về dự Hội nghị đủ, đúng thành phần và thời gian!
Ghi chú: Đề nghị Đảng ủy các xã Công Lý, Đức Lý, T.T Vĩnh Trụ chỉ
đạo Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử chuẩn bị Báo cáo phục vụ cuộc kiểm tra
theo các nội dung như Kế hoạch số 28-KH/BCĐ, ngày 19/4/2021 của Ban Chỉ
đạo bầu cử huyện và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra của tỉnh,
của huyện về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.
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