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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25/6/2015; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban bầu cử xã 

Thạch Hạ về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại 

biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Thạch Hạ Khóa XX, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 

Căn cứ số lượng cử tri của đơn vị, UBND xã Thạch Hạ kính đề nghị UBND 

thành phố xem xét, phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

Tổng số khu vực bỏ phiếu: 08 gồm: 

- Khu vực bỏ phiếu số 1 gồm thôn Liên Nhật, thôn Tân Học, dự kiến số lượng 

cử tri: 693.  

- Khu vực bỏ phiếu số 2 thôn Minh Tiến dự kiến số lượng cử tri:  394 

- Khu vực bỏ phiếu số 3 gồm thôn Tân Lộc, thôn Minh Yên; dự kiến số lượng 

cử tri: 736 

- Khu vực bỏ phiếu số 4 thôn Đông Đoài; dự kiến số lượng cử tri: 593 

- Khu vực bỏ phiếu số 5 gồm thôn Thôn Thượng, Thôn Trung; dự kiến số 

lượng cử tri: 1.063 

- Khu vực bỏ phiếu số 6 Thôn Hạ; dự kiến số lượng cử tri: 792 

- Khu vực bỏ phiếu số 7  Thôn Liên Hà; dự kiến số lượng cử tri: 864 

- Khu vực bỏ phiếu số 8 gồm thôn Liên Thanh dự kiến số lượng cử tri: 409 

Vậy UBND  xã Thạch Hạ kính đề nghị UBND thành phố xem xét, phê chuẩn./.  
 

Nơi nhận:  
- TT HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- Phòng Nội vụ; 

- Đảng ủy, HĐND xã Thạch Hạ 

- UBMTTQ xã 

- Lưu VPUB. 
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