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Thực hiện Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về 

Ngày bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021; Công văn số 

90/UBND-NC1 ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập 

Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026; theo quy định tại Điều 22, Luật 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015 quy định chậm nhất 

là 105 ngày trước ngày bầu cử (tức là ngày 07/02/2021) UBND các cấp sau khi 

thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực ủy ban MTTQ cùng cấp 

quyết định thành lập Ủy ban bầu cử các cấp. 

Để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo cấp uỷ, thống nhất với Thường 

trực HĐND và Ban Thường trực ủy ban MTTQ cùng cấp quyết định thành lập Ủy 

ban bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Cơ cấu, số lượng, thành phần, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã thực hiện theo quy định 

của Luật Bầu cử đại biêu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015. 

2. Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử, UBND các xã, thị trấn gửi Quyết định 

thành lập và danh sách  thành viên có các thông tin: số điện thoại, địa chỉ thư điện 

tử (gmail) về Thường trực HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội 

vụ) và Ủy ban MTTQ huyện trước 14h ngày 25/01/2021. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc đảm 

bảo theo thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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