UY BAN BAU CI
T!NH BONG THAP

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - H3nh phüc

S: 145 /UBBC

Dcng Tháp, ngày 20 tháng 5 nám 2021

V/v thu hi và quán 1 các con
dâu phic vi bâu ci1 sau khi két
thüc cuOc bâu cir

KInh gth: Uy ban bu cir các huyn, thành ph
Can cü Nghj quy& s 41/NQ-HDBCQG ngày 18 tháng 01 näm 2021 cüa Hi
dông bâu Quôc gia htr&ig dan mâu ho sci rng cir, mu phiêu bâu c, ni quy phông
bö phiêu và cac mâu van bàn sir ding trong cong tác bâu ccr dai biêu Quôc hikhóa
XV Va dai biêu Hi dông nhân dan các cap nhim k' 2021 - 2026', Uy ban bâu cü
Tinh dê nghj Uy ban bâu cCr các huyn, thành phô (sau day gi là cap huyn) nhu sau:
1. Uy ban b.0 cCr cp huyên chi dao Uy ban b.0 cir các xa, phLthng, thi trân
(sau day goi la cap xã) trên dia ban sau khi Uy ban bâu cix hêt nhiêm vu bâu cix thi thu
hôi cac con dâu To bâu cir, dâu dã bô phiêu, dâu Ban bâu cirdai biêu Hi dông nhân
dan cap xã, dâu Uy ban bâu ci:r cap xã và các con dâu Ban bâu cr di biêu Hi dông
nhân dan cap huyn và Uy ban bâu cir cap huyn bàn giao cho Uy ban nhân dan cap
huyn (qua Phông Ni vi) dê lu'u gii và quàn 1; Co biên bàn giao nhn các con dâu.
2. D báo quail các con du duçic t&, truâc khi giao np ye cci quan quail 1 thI
các to chüc sü ding con dâu phãi nra sch mrc dâu.
D nghj Uy ban bu cir các huyn, thành ph thi:rc hin tht ni dung Cong
van nay.!.
Noi nhin:
- Nhu trén;
- CT và các PCT/UBBC Tirth (báo cáo);
- To tnthng TGVIUBBC Tinh (theo doi);
- Uy ban nhân dan các huyn, thành pho;
-Luu:VT,CCCQ.
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'Can cü Muc X - Mu s 41/HDBC ban hành kern theo Nghj quyêt so 41/NQ-HDBCQG.

