
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-VHTT Bắc Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
V/v trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử 

ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 45/HD-SVHTTDL ngày 13/4/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn trang trí địa điểm bỏ phiếu 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026.  

Để bảo đảm sự thống nhất chung về hình thức trang trí khu vực bỏ phiếu, Ủy 

ban nhân dân huyện đề nghị: 

1. Về trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

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

Thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-SVHTTDL ngày 13/4/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn trang trí địa điểm bỏ 

phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

(Hướng dẫn số 45/HD-SVHTTDL ngày 13/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Lạng Sơn gửi kèm văn bản này trên hệ thống VNPT-iOffice)  

2. Tổ chức thực hiện 

 - Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đôn đốc, kiểm tra các xã triển 

khai thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-SVHTTDL ngày 13/4/2021. 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, hướng dẫn các Tổ bầu cử trên 

địa bàn quản lý thực hiện trang trí khu vực bỏ phiếu theo quy định. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, Ủy ban nhân dân các 

xã triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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