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GIẤY MỜI 

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân phối hợp Ban Thường trực 

UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 

1. Tiếp xúc giữa cử tri với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà 

Tĩnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 và người ứng cử đại biểu HĐND huyện 

Nghi Xuân khoá XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 2  

Thành phần 

- Ở tỉnh, kính mời: 

+ Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, 

+ Đại diện Uỷ ban bầu cử tỉnh, 

+ Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII tại đơn vị bầu cử số 9, 

+ Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Tĩnh phụ trách địa 

bàn huyện Nghi Xuân. 

- Ở huyện, kính mời: 

+ Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; 

+ Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 

huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

+ Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;  

+ Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khoá XXI tại đơn vị bầu cử số 2; 

+ Phóng viên Trung tâm Văn hoá – Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

- Ở xã Xuân Phổ, kính mời: 

+ Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ 

tịch UBMTTQVN xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể; 

+ Đại diện cử tri tại các đơn vị bầu cử. 
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 (Thành phần ở xã Xuân Phổ giao UBND xã tin mời) 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30’ ngày 13 tháng 5 năm 2021 

Địa điểm: Hội trường UBND xã Xuân Phổ. 

2. Tiếp xúc giữa cử tri với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà 

Tĩnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Thành phần 

- Ở tỉnh, kính mời: 

+ Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, 

+ Đại diện Uỷ ban bầu cử tỉnh, 

+ Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII tại đơn vị bầu cử số 9, 

+ Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Tĩnh phụ trách địa 

bàn huyện Nghi Xuân. 

- Ở huyện, kính mời: 

+ Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, 

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

+ Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;  

+ Phóng viên Trung tâm Văn hoá – Truyền thông (mời dự và đưa tin). 

- Ở xã Xuân Hải, kính mời: 

+ Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ 

tịch UBMTTQVN xã. 

+ Đại diện cử tri tại các đơn vị bầu cử  

(Thành phần ở xã Xuân Hải giao UBND xã tin mời) 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 30’ ngày 13 tháng 5 năm 2021 

Địa điểm: Hội trường UBND xã Xuân Hải. 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Chủ tịch UBND các xã Xuân Phổ, Xuân Hải phối hợp Ban Thường trực 

UBMTTQVN huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị nội dung, điều 

kiện đảm bảo phục vụ hội nghị và bố trí các điều kiện đảm bảo phòng chống 

dịch Covid-19 theo quy định. 

 - Trung tâm Y tế huyện thực hiện đo thân nhiệt đại biểu và chuẩn bị các 

điều kiện đảm bảo phòng dịch Covid-19 tại các điểm tiếp xúc cử tri. 
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 - Công an huyện đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các điểm TXCT. 

- Điện lực Nghi Xuân đảm bảo nguồn điện trong thời gian diễn ra các hội 

nghị tiếp xúc cử tri. 

Đề nghị đại biểu nghị thực hiện yêu cầu “5K”, tham dự hội nghị đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm./. 

 

Nơi nhận:                  
- Như thành phần; 

- Lưu VT. 

 

TL.CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Phan Quốc Trường 
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