
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 

 
Ngã Năm, ngày  06  tháng  5  năm 2021 

THƯ MỜI 

Được sự thống nhất của Thường trực Ủy ban bầu cử thị xã; Tổ chuyên 

viên giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã Ngã Năm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp 

vụ bầu cử và thực hành kiểm phiếu bầu cử, với thành phần, thời gian và địa 

điểm như sau: 

1. Thành phần kính mời: 

- 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. 

(Kèm theo tài liệu tập huấn; đề nghị Ủy ban bầu cử các xã, phường hỗ trợ 

in tài liệu cho đại biểu dự tập huấn) 

2. Thời gian và địa điểm: 

* Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11/5/2021 (thứ Ba). 

* Địa điểm: Tại Hội trường Chính trị Thị ủy. 

Lưu ý: Đại biểu dự tập huấn phải mang khẩu trang và tuân thủ các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự theo đúng thành phần, thời gian và 

địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành phần mời; 

- 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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