
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH BAK NONG Bc 1p - Tu' do - Hanh phüc 

S: og/HDND-VP 
Vê vic triên khai cac cong vic 

chuân bi bâu cr 

Dk Nông, ngày43 tháng 01 nàm 2021 

KInh glri: Thi.thng trirc Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan, 
Uy ban Mt trn To quôc các huyn, thành phô. 

Can cr Luât Bu ci dai  biu Quc hi và dii biu Hi dng nhân dan, Nghj 

quy& s 133/2020/QH14 cüa Quc hi khóa XIV v Ngày bu cir di biu Quc 

hi khóa XV và di biu Hi dng nhân dan các cp nhim kS'  2021-2026, Cong 

van sá 1 8/VPHDBCQG-TT ngày 08/1/2021 cüa Van phông Hi dng bu cfr Quc 

gia. D kjp th?yi trin khai các cong vic ph%ic vi cho viêc t chirc bu Cu sap tâi 

dam bâo dung tin d theo quy djnh cüa pháp 1ut v btu cr, d ngh Thithng trçrc 

Hi dng nhân dan, lily ban nhân dan, Uy ban Mt trn T quc các huyn, thành 

phi lu'u khn truang. t chüc trin khai các cong vic thuc trách nhim cüa mInh 
theo các mc thai gian ciii th sau day: 

1. Thi.thng trçrc Hi dng nhân dan, sau khi thng nhtt kiên vth Ban 

Th.thng trirc Uy ban Mt trtn T quc và Uy ban nhân dan cüng cp, hoàn 

thành viêc dir kin ca dtu, thành phn, phân b s 1uçmg ngixôi cüa các cci quan, 

tè chirc, dan vj a cp mInh và cüa các dan vj hành chInh, dan cu cp dm9i trirc 

thuc duçic giâi thiu 11ng ctir dai  biu Hti dng nhân dan cp mInh nhim k 
202 1-2026 theo quy djnh tai  Diu 9 cüa Lust  Bu Cu dii biu Quc hi và dai 
biu Hi dng nhân dan chm nhât là vào ngày 07/02/2021 tire ngày 26 tháng 
Chap am ljch (105 ngày trzthc ngày bá'u cz). 

2. Ban Thuang trirc Uy ban Mt trn T quc các cp hoân thành vic to 

chirc hip thuang 1n thir nht theo quy djnh tai  Diu 39 và Diu 50 cüa Lutt Bâu 
cu di biu Quc hi va dti biu Hi dng nhân dan chm nhãt là vào ngày 
17/02/2021 tire ngày 06 tháng Giêng am lch (95 ngày trzthc ngày bdu ct'). 

D nghj Thuang trirc H)i dng nhân dan, lily ban nhân dan, Ban Thu?ing 

trrc lily ban Mt trn T quc các huyn, thành ph tip tVc  don dc Thithng 

tr?c Hi dng nhân dan, lily ban nhân dan, Ban Thuang trrc lily ban Mt trn TO 
qu6c các xã, phuang, thj trn khn truang thirc hin các ni dung nêu trén, 
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Do thai gian tin hânh cong vic lien quan dn cOng tác bu c1r trüng thai 

gian vói djp Tt nguyen dan Tan Siru, d nghj các co quan, t chic quan tam, 
sp xp k hoach  cOng tác hçp 1 d dam bão dung tin d nêu trên./. 

Nc'i nhân: 
-Nhu trên; 
- CT, các PCT HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Chánh Van phông HDND tinh; 
- Lu'u VT (si). 

TM. THUNG TRçC HJJND 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

 

Y Quang BKrông 
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