
UBBC THỊ XÃ NGÃ NĂM 

TỔ CHUYÊN VIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TCV-VP 

V/v đình Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ bầu cử và thực hành 

kiểm phiếu bầu cử 

Ngã Năm, ngày  07  tháng  5  năm 2021 

Kính gửi: 

- Thư ký Ủy ban bầu cử thị xã. 

- Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã. 

- Thư ký Ủy ban bầu cử các xã, phường. 

- Tổ trưởng và thư ký các Tổ bầu cử xã, phường. 

Ngày 06/5/2021 Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã có phát 

hành Thư mời số 35/TCV-VP về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử và 

thực hành kiểm phiếu bầu cử vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11/5/2021 (thứ Ba), 

tại Hội trường Chính trị Thị ủy;  

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Thường trực Ủy ban bầu cử thị xã, Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban 

bầu cử thị xã tạm đình Hội nghị tập huấn nêu trên. Thời gian tổ chức tập huấn sẽ 

có thông báo sau. 

 Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã thông báo các cơ quan, 

đơn vị được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ủy ban bầu cử xã, phường; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                      

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

Trần Thị Cẩm Tú 
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