
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

Số:              /QĐ-UBND 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣do - Haṇh phúc 

Lôc̣ Bình, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi địa điểm đặt hòm phiếu bầu cử đại biểu  

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

nhiệm kỳ 2021 - 2026 của UBND các xã, thị trấn 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊṆ LÔC̣ BÌNH 

Căn cứ Luâṭ Tổ chức chính quyền điạ phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi bổ sung một số điều của 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 Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện 

Lộc Bình 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 của các xã, thị trấn; 

Theo đề nghi ̣của UBND các xã, thị trấn và Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐIṆH: 

Điều 1. Thay đổi 21 địa điểm đặt hòm phiếu của các 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 của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

(Có danh sách cu ̣thể các khu vực bỏ phiếu kèm theo) 

Điều 2. UBND các xa,̃ thị trấn căn cứ quyết định thay đổi địa điểm đặt hòm 

phiếu của các 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 thực hiện theo các quy điṇh hiện hành. 

Điều 3. Ủy ban bầu cử đaị biểu Hôị đồng nhân dân huyêṇ Lôc̣ Bình nhiệm 

kỳ 2021-2026, Chủ tic̣h UBND các xa,̃ thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các thành viên UBBC huyện; 

- Trưởng các Ban bầu cử ĐB HĐND huyện; 

- UBBC các xã, thị trấn; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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