
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

Số:        /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày        tháng 3 năm 2021 

 
   V/v triển khai một số nhiệm vụ của  

các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện  

  
Kính gửi:     Các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân  

huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

Căn cứ Khoản 2, Điều 24, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân ngày 09/7/2015, sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao 

Lộc, UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập 08 Ban bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 22 xã, thị trấn. 

Để kịp thời triển khai các công việc cho tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo đúng 

tiến độ theo quy định, UBND huyện đề nghị các Ban bầu cử triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tổ chức họp Ban bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

của Ban bầu cử. 

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban bầu cử theo quy định tại khoản 

3, Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25/6/2015. 

3. Chủ trì phối hợp với các đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 11/KH-UBBC 

ngày 04/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

4. Kết thúc các cuộc họp, các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc chế độ 

thông tin, báo cáo theo quy định. 

  Đề nghị các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện quan tâm triển khai thực 

hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ảnh kịp thời về UBND 

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

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- BCĐ Bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các đoàn KT theo Kế hoạch số 11/KH-UBBC; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TM. UBND HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

  Nguyễn Duy Anh 
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