
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:        /UBND-PNV Bắc Sơn, ngày       tháng  01 năm 2021 

 

V/v triển khai công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

 

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

 

Thực hiện văn bản số 80/UBND-THNC ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử. Để kịp thời 

triển khai các công việc chuẩn bị cho tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến độ 

theo quy định của pháp luật về bầu cử. UBND huyện Bắc Sơn yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương triển khai tổ chức các công việc thuộc trách nhiệm của 

mình, cụ thể như sau: 

1. Về thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân: chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử (ngày 07/02/2021), 

Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và 

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập 

Ủy ban bầu cử gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Thường 

trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Ủy ban bầu cử cấp xã có từ chín 

đến mười một thành viên.  

2. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 

UBND cấp xã chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cùng cấp hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 

theo quy định tại Điều 50 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân chậm nhất là ngày 17 tháng 02 năm 2021 (95 ngày trước ngày bầu cử). 

Đề nghị các xã, thị trấn triển khai thực hiện đúng tiến độ quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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