
ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KHÁNH HÒA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 46  /GM-UBND                        Khánh Hòa, ngày  01  tháng  02  năm 2021         

 

GIẤY MỜI 
Họp Ủy ban bầu cử tỉnh 

 

 

 Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh trân trọng kính mời đại biểu đến tham dự cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh 

Khánh  Hòa 

1. Thành phần tham dự 

- Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh (thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-

UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ và chuyên viên trực tiếp phụ trách bầu cử. 

  2. Thời gian: 08 giờ ngày 04/02/2021. 

 3. Địa điểm: Phòng họp số 3 Văn phòng UBND tỉnh. 

4. Nội dung:  

- Thông qua Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc triển khai công tác tổ 

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

nhiệm kỳ 2021 – 2026;  

- Thông qua phân công các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh;  

- Thông qua việc thành lập Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử tỉnh;  

- Thông qua việc thành lập các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử tỉnh: Tiểu ban 

Tuyên truyền; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Cơ sở vật chất; Tiểu 

ban An ninh, trật tự an toàn xã hội. 

5. Yêu cầu:  

  - Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các thành viên dự họp;  

 - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Trung tâm 

Cổng Thông tin điện tử cử phóng viên dự họp để đưa tin, tuyên truyền./. 
 
 

 

Nơi nhận:                TL.CHỦ TỊCH  

- Như điểm 1;                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Đài PTTH Khánh Hòa; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Trung tâm Cổng thông tin điện tử; 

- Phòng QTTV VP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HM, HP. 

 

              

       

 

 

       Nguyễn Văn Thiện 
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