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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử  

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

 nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Giang 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;  

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

ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về 

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

nhiệm kỳ 2021-2026;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Xuân Giang tại Tờ trình số 21/TTr-

UBND ngày 15/3/2021 về việc đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê chuẩn 07 (Bảy) khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân 

Giang, cụ thể như sau: 

1. Đơn vị bầu cử số 1, có 1 khu vực bỏ phiếu:  

- Khu vực bỏ phiếu số 1 gồm: Thôn Hồng Lam 

2. Đơn vị bầu cử số 2, có 1 khu vực bỏ phiếu:  

- Khu vực bỏ phiếu số 2 gồm: Thôn Hồng Nhất 

3. Đơn vị bầu cử số 3, có 1 khu vực bỏ phiếu:  

- Khu vực bỏ phiếu số 3 gồm: Thôn An Tiên 

4. Đơn vị bầu cử số 4, có 1 khu vực bỏ phiếu:  

- Khu vực bỏ phiếu số 4 gồm: Thôn Hồng Tiến 

5. Đơn vị bầu cử số 5, có 1 khu vực bỏ phiếu: 

Khu vực bỏ phiếu số 5 gồm: Thôn Lam Thủy 



6. Đơn vị bầu cử số 6, có 1 khu vực bỏ phiếu: 

Khu vực bỏ phiếu số 6 gồm: Thôn Hồng Thịnh 

7. Đơn vị bầu cử số 7, có 1 khu vực bỏ phiếu: 

Khu vực bỏ phiếu số 7 gồm: Thôn Hồng Khánh. 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Xuân Giang và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- UBBC tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- Ban chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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