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GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử
do Bộ Nội vụ tổ chức
Thực hiện Công văn số 20/BNV-CQĐP ngày 20/02/2021 của Bộ Nội vụ về
việc mời dự họp Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,
UBND tỉnh kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến với Bộ Nội vụ với
thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
1. Thành phần:
a) Tại điểm cầu trực tuyến UBND tỉnh (Phòng họp trực tuyến, tầng 3, Trụ
sở HĐND và UBND tỉnh, số 09 đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột):
Kính mời:
- Đồng chí Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Trưởng, phó các Tiểu ban: Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban
Thông tin - Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế, Tiểu ban Vật chất của
Ủy ban bầu cử tỉnh.
- Tổ trưởng và Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc của Ủy ban bầu cử tỉnh.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử
tỉnh (cử phóng viên đưa tin).
b) Tại điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố:
Kính mời: Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND,
UBND, Chủ tịch UBBC cấp xã và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn có liên
quan tham dự (Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố mời).
Trường hợp điểm cầu trực tuyến ở địa phương gặp sự cố không kết nối liên
thông được, kính mời đại diện lãnh đạo UBND (huyện, thị xã, thành phố) về dự
Hội nghị tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, số 09
đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột.
2. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 25 tháng 02 năm 2021 (thứ Năm)

3. Phân công nhiệm vụ:
- Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Hội
nghị đảm bảo an toàn theo quy định phòng, chống dịch (đảm bảo khoảng cách, bố
trí dung dịch sát khuẩn…).
- Để đảm bảo phục vụ chu đáo Hội nghị, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan
đăng ký danh sách đại biểu (gồm họ và tên, chức danh) tham dự Hội nghị, gửi về địa
chỉ hộp thư điện tử chienlx@noivu.daklak.gov.vn hoặc số điện thoại 0905.055.505
(Đ/c Lê Xuân Chiến - Phó trưởng phòng Xây dựng Chính quyền - Sở Nội vụ) trước
16h00 ngày 24/02/2021 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh (chỉ đăng ký bằng

hình thức gửi Email và điện thoại, không đăng ký bằng hình thức văn bản).
- Về chuẩn bị đường truyền trực tuyến tại các điểm cầu: Văn phòng UBND
tỉnh phối hợp VNPT kiểm tra đường truyền trực tuyến sau khi có thông báo của Bộ
Nội vụ; trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật, các địa phương chủ động liên hệ đ/c Võ
Hoàng Nguyên - Chuyên viên Trung tâm Thông tin - Công báo, Văn phòng UBND
tỉnh, số điện thoại 080.50584 hoặc 0962.397.791.
Kính đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và tham dự
cuộc họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm như trong Giấy mời./.
Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- VNPT Đắk Lắk (p/h);
- Điện lực Đắk Lắk (p/h);
- Phòng QTTV;
- Trung tâm TTCB;
- Lưu: VT, TH (nk_
b).
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