
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-PNV 
 

Bắc Sơn, ngày       tháng   5   năm 2021 

V/v kiện toàn Tổ bầu cử  

  

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

Để việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo khoa học, nhanh và chính xác, 

UBND huyện thống nhất việc kiểm phiếu bầu cử sẽ thực hiện kiểm trên máy vi 

tính. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu trong việc kiểm phiếu trên máy vi tính, UBND 

huyện đề nghị: 

1. Các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn lại các Tổ bầu cử, đảm bảo mỗi Tổ bầu 

cử có ít nhất 03 người có máy vi tính và biết sử dụng cơ bản máy vi tính. Về con 

người để tham gia Tổ bầu cử các xã có thể trưng tập cán bộ, công chức, viên chức 

tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã như: Trường học, Trạm Y tế … Việc kiện 

toàn các Tổ bầu cử đề nghị các xã hoàn thành và gửi về Ủy ban bầu cử huyện 

trong ngày 07/5/2021. 

2. Nếu có Tổ bầu cử không đảm bảo yêu câu trên mà các xã, thị trấn không 

kiện toàn lại, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp kết quả bầu cử chung của toàn 

huyện thì Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã phải có báo cáo giải trình làm rõ trách nhiệm. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND các 

xã, thị trấn có ý kiến về UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện (qua Phòng Nội vụ) 

để thống nhất xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; 

- Thành viên UBBC huyện; 

- Phòng Văn hóa và TT; 

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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