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Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

 

Để chủ động triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảm đúng kế hoạch theo quy định, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát dân số và cử tri theo từng thôn, tổ dân phố có mặt đến ngày 

31/12/2020 (lưu ý đối chiếu số liệu của Cục Thống Hà Tĩnh, Chi cục Thống kê 

huyện cung cấp). 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn dự kiến chia đơn vị bầu cử, danh sách 

các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND các xã, thị trấn được bầu ở mỗi đơn 

vị bầu cử, đề nghị Ủy ban bầu cử cùng cấp ấn định và công bố đảm bảo theo quy 

định (chậm nhất trước ngày 27/02/2021, tức ngày 16/01 năm Tân Sửu, sau Tết). 

Lưu ý: Nếu mỗi đơn vị bầu cử có một khu vực bỏ phiếu thì dự kiến chia 

mỗi đơn vị bầu cử phải có từ 300 đến 4.000 cử tri (theo quy định tại Điều 11, 

Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND). 

3. Rà soát, kiểm tra lại số hòm phiếu cũ hiện nay đang còn sử dụng được 

và dự kiến bổ sung số lượng hòm phiếu mới. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc và báo cáo 

về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 26/02/2021 (theo biểu 

mẫu gửi kèm)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, THỊ TRẤN… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…, ngày    tháng 02 năm 2021 

 

DANH SÁCH 

Các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu HĐND xã (thị trấn) 

nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 

(kèm theo Công văn số:      /UBND-NV ngày      /02/2021 của UBND huyện) 

 

 

TT 

 

Đơn vị bầu 

cử 

 

Thôn, tổ dân phố 

 

Dân số 

(đến 31/12/2020) 

 

Tổng số cử tri 

(đến 31/12/2020) 

Số đại 

biểu được 

bầu 

(người) 

1 
Đơn vị bầu 

cử số 1 

Thôn (TDP)… 
… … … 

Thôn (TDP)… 

2 
Đơn vị bầu 

cử số 2 

Thôn (TDP)… 
… … … 

Thôn (TDP)… 

3 
Đơn vị bầu 

cử số 3 

Thôn (TDP)… 
… … … 

Thôn (TDP)… 

4 
Đơn vị bầu 

cử số 4 

Thôn (TDP)… 
… … … 

Thôn (TDP)… 

5 
Đơn vị bầu 

cử số 5 

Thôn (TDP)… 
… … … 

Thôn (TDP)… 

6 
Đơn vị bầu 

cử số 6 

Thôn (TDP)… 
… … … 

Thôn (TDP)… 

7 
Đơn vị bầu 

cử số 7 

Thôn (TDP)… 
… … … 

Thôn (TDP)… 

8 
Đơn vị bầu 

cử số 8 

Thôn (TDP)… 
… … … 

Thôn (TDP)… 

- Số hòm phiếu cũ còn sử dụng được:   hòm; 

- Số hòm phiếu mới cần bổ sung:   hòm. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- Ủy ban bầu cử xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A 
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