
U BAN NHAN DAN 
TINH NINH BINH 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do -Hnh phüc 

S:1?  /UBND-VP7 
V/v thành 1p Uy ban bAu cir cac cp 

trên dja bàn tinh 

Ninh Blnh, ngày 19 tháng 01 nám 2021 

KInh gui: * 
- Hi dông nhân dan các huyn, thành phô; 
- U ban nhân dan cac huyn, thành phô 
- Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam các huyn, thãnh phô. 

Thirc hin Lut BAu cu di biu Quc hi và di biu Hi dng nhân dan 
nàm 2015, Van bàn so 23/VPI-IDBCQG-TT ngày 15/12/2020 cüa Van phông Hi dông 
bâu cir quôc gia ye vic thành 1p Uy ban bâu cir. 

Sau khi báo cáo, xin kin Ban Thu?mg vi Tinh üy, U ban nhân dan tinh 
giao Uy ban nhân dan các huyn, thành phô: 

1. Thngnht vài Thiing trirc HOi  dng nhãn dan Va Ban thithng trrc Uy ban 
Mt trtn TO quôc Vit Nam cüng cap dê thành 1p Uy ban bâu ci:r ô huyn, thành phO. 
Danh sách thãnh viên, so din thoai, fax và dja chi lien h cüa Uy ban bâu cir cap huyn 
dê nghj gi:ri ye Uy ban than dan tinh (qua So N5i vy tong hcrp) và gi:ri den các Ca quan, 
to chirc hu quan theo 1u.t djnh. 

2. Chi dto Uy ban nhân dan xa, phi.r?mg, thj trn trin khai thirc hin thành 1p 
Uy ban bâu cü a xA, phung, thj trãn theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Th?yi gian hoàn thành vic thành 1p Uy ban bu cir a cp huyn, cp xâ: xong 
trixórc 29/01/202 1. 

('Gui kèmtheo ban chyp Van ban sO' 23/VPHDBCQG-TT ngày 15/12/2020 
cia H5i dOng báu cü' QuOc gia ye vic dé nghj thành lçp Uy ban bâu cz các cap,)./ 

Noi nhin: 
- Nhtr trén; 
- Sâ Ni viii; 
- Li.ru VT, VP7. 
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TM. U'' BAN NTIAN DAN 
CIIU T!CH 

Phm Quang Ngçc 
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