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BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mường Khương

(Từ ngày 20/03 đến ngày 01/04/2021)
Thực hiện Văn bản số 34/UBBC-TT, ngày 25/02/2021 của ủ y ban bầu cử
tỉnh Lào Cai vê việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.
ủ y ban bầu cử huyện Mường Khương báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu
cử trong thời gian từ ngày 20/3 đến ngày 01/04/2021 như sau:
I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỀN KHAI, THựC HIỆN

1. ủ y ban bầu cử ban hành Văn bản số 30/CV-UBBC ngàỵ 25/3/2021 về việc
thực hiện chế độ báo cáo trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Chỉ đạo Ưỷ ban nhân dân các xã, thị trấn ra quyết định thành lập khu vực
bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 xong trước ngày 02/04/2021.
3. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ra Quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ
phiếu một Tổ bầu cử xong trước ngày 03/4/2021.
4. Báo cáo tổng hợp số lượng thành viên các tổ chức bầu cử.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TUẦN TIÉP THEO (TỪ 02/4 ĐẾN 08/04)

1. Chỉ đạo ƯBND các xã, thị trấn ra Quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ
phiếu một Tổ bầu cử xong trước ngày 03/4/2021.
2. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xác định, lập và niên yết danh sách cử tri xong
trước ngày 13/4/2021.
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử của ủy ban bầu cử đại
biểu HĐND huyện Mường Khương./^/
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