
UỶ BAN BẦU CỬ 

HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBBC Cao Lộc, ngày          tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về thời gian, địa điểm làm việc của các tổ chức phụ trách bầu cử  

trong công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử; 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBBC ngày 24/02/2021 của Ủy ban bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về triển khai công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

Để việc tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử đúng quy định, Ủy 

ban bầu cử huyện thông báo về thời gian, địa điểm làm việc của các tổ chức phụ 

trách bầu cử trên địa bàn như sau: 

1. Nội dung công việc: 

- UBND, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tiến hành tổng hợp đảm bảo chính 

xác kết quả bầu cử, kịp thời nộp báo cáo (bằng văn bản và biểu tổng hợp) cho 

Ban bầu cử các cấp, Tổ chuyên viên giúp việc theo quy định. 

- Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Cao Lộc, các Ban bầu cử đại 

biểu HĐND huyện tiến hành tiếp nhận, tổng hợp kết quả bầu cử của đơn vị mình 

và tiến hành nhập kết quả bầu cử vào máy tính do Ủy ban bầu cử huyện đã bố trí 

tại Hội trường tầng 2, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Cao Lộc. 

- Các thành viên tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện: nghiêm 

túc thực hiện việc trực bầu cử, tiếp nhận, tổng hợp kết quả bầu cử theo thông 

báo phân công của Tổ giúp việc.  

2. Thời gian làm việc: 

Bắt đầu từ 7 giờ 00 ngày 23/5/2015 đến ngày 26/5/2021. 

3. Địa điểm làm việc: 

- Ngày 23/5/2021: Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc. 

- Từ ngày 24/5 đến 26/5/2021: Tại Hội trường tầng 2, Trung tâm bồi 

dưỡng Chính trị huyện Cao Lộc 

(Có lịch tiếp nhận cụ thể đính kèm) 

 * Lưu ý: Các thành phần đến nộp hồ sơ bầu cử thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn, các tổ chức 

phụ trách bầu cử, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bầu cử nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                        
- TT Huyện uỷ; 
- TT HĐND huyện;              B/C 

- BCĐ bầu cử huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- UBND, UBBC các xã, thị trấn; 

- Ban Bầu cử ĐBHĐND tỉnh; 

- Các Ban bầu cử ĐB HĐND huyện; 

- Công an huyện, Ban chỉ huy QS huyện; 

- Cán bộ, công chức trưng tập phụ trách địa bàn; 

- Các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc;                             
- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Lưu: VT.                                                                                   

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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