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THÔNG BÁO 

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành 

 (Lần 3 - Ngày 23/5/2021) 
 

Thực hiện Quyết định số 894/QĐ-UBND, ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao 

Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 2. 

Căn cứ Thông báo số 02/TB-BBC ngày 22/3/2021 của Ban bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân, Đơn vị bầu của số 2 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban 

bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026 tại Đơn vị bầu cử số 2.  

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Đơn vị bầu cử số 2 thông báo kiểm 

tra tại thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành như sau: 

I. PHÂN CÔNG NHIỆN VỤ CÁC TỔ 

1. Tổ 1: Kiểm tra trực tiếp tại xã Hợp Thành (7 khu vực bỏ phiếu) gồm: 

1.1. Ông La Văn Tùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tổ trưởng 

1.2. Bà Dương Thị Tâm, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên 

kiêm Thư ký. 

2. Tổ 2: Kiểm tra trực tiếp tại thị trấn Cao Lộc (10 khu vực bỏ phiếu) 

gồm: 

2.1. Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện: Tổ trưởng. 

2.2. Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện: Ủy viên; 

2.3. Bà Nông Thị Hằng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

Ủy viên kiêm Thư ký. 

3. Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 23/5/2021. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về công tác bầu cử; 

2. Tình hình, tiến độ, số lượng cử tri tham gia bầu cử, tình hình khách vãng 

lai đã tham gia bầu cử; 

3. Công tác đảm bảo các điều kiện tại các khu vực bỏ phiếu (Trang trí, vệ 

sinh môi trường, nước uống, chỗ ngồi…); việc thực hiện các nhiệm vụ của Tổ bầu 

cử; 
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4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai, 

cháy nổ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu. Công tác tổ chức 

bỏ phiếu tại các khu vực cách ly tập trung; việc bỏ phiếu của cử tri đang cách ly tại 

gia đình; 

5. Việc tổ chức khai mạc bầu cử (khai mạc đúng giờ, khai mạc sớm); không 

khí buổi khai mạc; tỷ lệ cử tri tham gia khai mạc và bỏ phiếu ngay từ đầu giờ. 

6. Việc chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

bầu cử (nếu có). 

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Đơn vị bầu của số 2 đề nghị UBND 

xã Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc chủ động nắm, tổng hợp thông tin, tình hình, số 

liệu liên quan đến bầu cử để báo cáo trước Ban bầu cử; thông báo cho thành viên 

Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, cán bộ, công chức có liên quan biết, thực 

hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBBC ĐB HĐND huyện NK 2021 - 2026; 

- Ủy ban MTTQ huyện;  

- Phòng GDĐT, TP;  

- Hội LHPN huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- ĐU, UBND xã Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc; 

- Lưu: VT, HSBC. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quy 
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