
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
HUYN BA CHE Dc p - Ti do - Hanh phóc 

S& 50/GM-UBND Ba Che, ngày 02 tháng 4 nám 2021 

GIAY MYI 

U ban nhân dâi huyn trân tr9ng kInh mi các di biu tham dir Hi nghj t.p 
huân nghip vti cong tác bu cir dai  biu Quc hi khóa XV và di biu HDND cac 
cp nhim kS'  2021 - 2026, cii th nhtx sau: 

1. Ni dung: 

1.1. Hiróng dn cong tác 1p  và niêm yt danh sách cir tn; Cong tác chun bj 
cho ngày bu cr; Nguyen tic, th 1 bu cir; Nti quy phông bó phiu; T chüc 1 
khai mac; T chirc kim phiu; Niêm phong và quân 1 phiu bu sau khi kim 
phiêu; Che d thông tin, báo cáo. 

1.2. Hurng dn cOng tác hip thi.rong 1n 3 và vn dng bu ci:r. 

1.3. Hurng dk cong tác dam báo an ninh trt tir trtrâc, trong và sau bu cü. 

1.4. Hirâng dn cong tác giái quyêt dn thu, khiêu nai  cüa c1r tn phic vii 
cong tác bâu Cu. 

1.5. HuOng dn cOng tác tu tuâng, thông tin, tuyên tmyn, trang trI khánh 
tit, các hoat dng chào mrng phiic v bu cü. 

1.6. Hurng dn các v.n d v cong tác y t phic vv cOng tác b.0 cir. 

1.7. Huàng dn thanh quyt toán kinh phi bAu cr. 

2. Thôi gian: Tr 08h00', ngày 07/4/202 1 (Tht.r 4). 

3. Da dim và thành phn môl: 

3.1. TIzi diem ciu Phèng h9p 1ng 3, Try S4HDND và UBND huyn: 

- D/c Lê Minh Hãi, Chü tjch HDND huyn, Chü tjch U ban Bu cir huyn 
(kInh m&i dr và chz tn diem cáu); 

- Die D Khánh Tüng, Phó BI thu Huyn üy, Chü tjch UBND huyn (kinh 
m&i dy và dng chi trl diem câu); 

- Các dng chI Phó Chü tjch UBND huyn (kInh m&i dy); 

- U viên U' ban bâu ci:r huyn Ba Chë, nhim k' 2021 - 2026 theo Quyêt 
djnh s 85/QD-UBND ngày 13/01/202 1 cüa UBND huyn (kInh m&i dzc); 

- Thành viên các Tiêu ban cüa U' ban bu ci'r huyn: Tiu ban Tuyên 
truyn, Tieu ban Giái quyét khiêu tO cáo; Tiêu ban An ninh, trt tir (theo 
Quyt djnh s6 06, 07/QD-UBBC ngãy 22/01/2021; Quyêt djnh s6 14/QD-UBBC 
ngày 25/02/2021; Quy& djnh s 27/QD-UBBC ngày 22/3/2021 cüa U ban Bâu 
cü huyn gui kern theo); 



Noinh?ln: 
- Nhr thành phân man; 
- CT, các PCT UBND huyn (B/c); 
- V2, CV-NVVP (T/h); 
- Ltru: VT. 
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- Lath do các Ban: Kinh t - Xä hi, Pháp ch cüa J-[DND huyn; 

- Can b, chuyên viên phii trách tham mini cong tác bu cir thuc cac ccr 
quan: To chirc - N,i vii, Uy ban MTTQ huyn, Tài chInh - Ké hoch, Van phông 
HDND và UBND huyn. 

3.2. Dhm ciu ctp xd (Plthng hp trc tuyln UBND các xd, lhj trtn): 

- BI thu Dãng ày, ChU tjch HDND, UBND, U' ban bâu ci'r, U ban MTTQ 
các xã, thj trân; 

- Các thành viên Ban Chi do, Uy ban bu ci:r, các Ban bu cir, T bâu cir, 
cong chüc cap xã trirc tiêp tham mini các xã, thj trân; 

- BI thu Chi b, Tru&ng thôn, bàn, khu ph và Truâng ban Cong tác Mt 
trn ti thôn, bàn, khu phô; 

- Các thành phn khác có lien quan giao Chü tjch UBND xã, thj tr.n mâi. 

4. Uy ban nhân dan huyn giao: 

- Ca quan T chüc - Ni vi huyn xây drng chuang trInh hi nghj tp hun. 

- Các tiu ban cüa Uy ban bu ci'r biên son ni dung tp hun thuc linh 
virc duqc phân cong theo Kê hoch 30/KH-UBBC ngày 30/3/202 1 cüa Uy ban 
Bâu cir huyn gài ye Van phông HDND và LJBND huyn truOc 15h00' ngày 
06/4/2021 (thfr3). 

- Van phông HDND và UBND huyn chun bj phOng h9p, trang trI khánh 
tiêt và các diêu kin phiic vli kêt nôi tr1rc tuyên thông suôt tü diem câu huyn den 
diem câu các xã, thj trân; don dôc các cc quan, &m vi chuân bj ni dung phiic vJi 
cuOc hop, tiêp nhân va in an cap phat tal lieu phuc vu hôi nghi tai diem câu cap 
huyn và chuyên tài 1iu den cap xã qua h thông thu cong v11. 

- Chü tjch UBND các xã, thj trn miii các thành phn dja phucrng tharn di,r 
cuc hop; chi dao  can b k thut thirc hin kiêm tra két nôi diem câu trrc tuyên tfr 
15h00' ngày 06/4/202 1 (Thu' 3) và bt may tur 07h00' ngày 07/4/202 1 (Thu 4). 

UBND huyn trân trQng kInh m1i các di biu tOi dir Hi nghj dung thii 
gian và thmnh phn./. 
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