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  GIẤY MỜI 

Tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND  

cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Văn bản của Bộ Nội vụ số 5298/BNV-ĐT ngày 22/10/2021 về 

việc thông báo thời gian tổ chức lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng 

đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 29/10/2021 Sở Nội 

vụ đã ban hành Văn bản số 2115/SN-CCVC gửi Trường Chính trị Trần Phú, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc thống nhất danh sách giảng viên, báo 

cáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nêu trên (Văn bản số 299/VP ngày 03/11/2021; 

Văn bản số 115-CV/TCTTP ngày 29/10/2021). 

Ngày 10/11/2021, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có Văn bản 

số 1753 ĐH/KTM-VNPT triển khai hội nghị tập huấn trực tuyến ở điểm cầu các 

tỉnh/thành phố; sau khi thống nhất với Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND, Sở Nội vụ phối hợp tổ chức điểm cầu tập huấn trực tuyến tại tỉnh Hà 

Tĩnh, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021 (Khai 

mạc lúc 07h30 phút, ngày 16/11/2021). 

2. Hình thức: Trực tuyến giữa điểm cầu Bộ Nội vụ với điểm cầu của tỉnh.  

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

4. Thành phần, trân trọng kính mời:  

Giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 

2021-2026 thuộc đơn vị Hội đồng nhân dân tỉnh 03 người; Trường Chính trị Trần 

Phú: 11 người; Sở Nội vụ: 01 người (có danh sách kèm theo); 

Giao Văn phòng Sở Nội vụ phối hợp với chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

phục vụ đợt tập huấn. 

Kính đề nghị các giảng viên, báo cáo viên tham gia đúng thành phần, 

thời gian nêu trên; đồng thời tuân thủ nghiêm biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Các thành phần mời họp; 

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo)  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; 
- Trường chính trị Trần Phú; 

- VNPT Hà Tĩnh; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 
- Văn phòng Sở Nội vụ (bố trí); 

- Lưu: VT, CCVC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Trần Đình Trung 

 

(đề phối hợp) 
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