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V/v Tiếp tục triển khai các công việc 

 chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn 

 
   Kính gửi:  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng  

                       nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 các xã, thị trấn. 

 

Ngày 03/3/2021 Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Công văn số 08/UBND 

về việc thực hiện một số nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Thực hiện Công văn số 16/UBBC-THNC ngày 04/3/2021 của Ủy ban bầu 

cử tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để triển khai công tác bầu cử đảm bảo thống nhất, đúng quy định, Ủy ban 

bầu cử huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Việc xác định khu vực bỏ phiếu 

Mục 5 (trang 2) Công văn số 08/UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử 

huyện quy định: “UBND các xã, thị trấn gửi văn bản đề nghị về UBND huyện để 

phê chuẩn khu vục bỏ phiếu chậm nhất ngày 19/3/2021”. 

Tuy nhiên, để kịp thời thành lập tổ bầu cử theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử 

tỉnh, yêu cầu UBND các xã, thị trấn xác định khu vực bỏ phiếu trình UBND huyện 

phê duyệt xong trước ngày 15/3/2021. 

2. Việc thành lập các Tổ bầu cử 

Mục 6 (trang 2) Công văn số 08/UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử 

huyện quy định: “UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ bầu cử xong trước ngày 

26/3/2021 báo cáo về Ủy ban bầu cử huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp”. 

Tuy nhiên, để kịp thời khắc dấu và thực hiện các nhiệm vụ khác của công 

tác bầu cử, yêu cầu UBND các xã, thị trấn thành lập các Tổ bầu cử xong trước 

ngày 18/3/2021 báo cáo về Ủy ban bầu cử huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp 

báo cáo Sở Nội vụ theo quy định. 

3. Kết quả hiệp thương lần thứ hai và lập danh sách sơ bộ người ứng cử 

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì 

phối hợp với các các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, 
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lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện và thông tin theo phụ 

lục 1 xong trước ngày 17/3/2021 để Ủy ban bầu cử huyện tổng hợp báo báo Ủy 

ban bầu cử tỉnh theo quy định. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

và báo cáo theo quy định xong trước ngày 15/3/2021. 

Yêu cầu các xã, thị trấn gửi báo cáo tổng hợp về tình hình tổ chức bầu cử ở 

địa phương mình tính đến thời điểm báo cáo, đồng thời cung cấp các thông tin 

theo phụ lục 2, 3 kèm theo báo cáo gửi về Ủy ban bầu cử huyện (qua Phòng Nội 

vụ) để tổng hợp xong trước ngày 16/3/2021. 

(Có phụ lục số 2, 3 đính kèm) 

 4. Chế độ thông tin báo cáo 

Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn báo cáo tiến độ công tác bầu cử 01 tuần/01 

lần đinh kỳ vào thứ Tư hàng tuần theo đề cương báo cáo đính kèm văn bản này 

bắt đầu thực hiện từ ngày 05/3/2021. Không thực hiện việc báo cáo theo mục 16 

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban bầu cử huyện. 

(Có đề cương báo cáo đính kèm) 

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các 

cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp thực hiện. Yêu cầu UBND, UBBC 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, đề nghị liên hệ về Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

(qua Phòng Nội vụ) để cùng thống nhất giải quyết. 

(Công văn số 16/UBNC-THNC ngày 04/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh 

Lạng Sơn được gửi kèm theo)./. 

                                                                          
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Chỉ đạo Bẩu cử huyện 

- Thành viên UBBC; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Lưu: VT, UBBC. 

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH  

                          

 

 

 

 

               CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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