
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NV Nghi Xuân, ngày        tháng  3 năm 2021 

V/v báo cáo dân số, cử tri, số đơn vị 

bầu cử, dự kiến số khu vực bỏ phiếu 

đại biểu HĐND cấp xã 
 

 

 

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

 

 Thực hiện Công văn số 332/SNV-XDCQ&TCBC ngày 08/3/2021 của Sở 

Nội vụ về việc báo cáo dân số, cử tri, số đơn vị bầu cử, dự kiến số khu vực bỏ 

phiếu đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Lưu ý các mốc thời gian theo quy định nhằm đảm bảo tiến độ bầu cử: 

- Về thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã: Hoàn thành chậm 

nhất ngày 14/3/2021. 

- Xác định khu vực bỏ phiếu do UBND cấp xã quyết định và được UBND 

cấp huyện phê chuẩn. 

- Thành lập Tổ Bầu cử (chậm nhất ngày 03/4/2021). 

- Về lập và niêm yết danh sách cử tri: Căn cứ từ Điều 29 đến Điều 34 của 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015, UBND các 

xã, thị trấn và các đơn vị liên quan lập danh sách cử tri theo quy định. Thời gian 

niêm yết danh sách cử tri hoàn thành chậm nhất ngày 13/4/2021. 

2. Báo cáo số lượng, danh sách đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu 

ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn; dân số, số cử tri, dự kiến số 

khu vực bỏ phiếu và số khu vực bỏ phiếu là đơn vị vũ trang nhân dân (theo biểu 

số mẫu số 02 gửi kèm). 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc và gửi báo cáo về 

UBND huyện bằng bản giấy và bản điện tử (qua phòng Nội vụ) chậm nhất trước 

ngày 14/3/2021 đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Ban chỉ đạo bầu cử HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- UBBC các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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